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Kvenfélögin Eining í Holt
um, Framtíðin í Ásahreppi 

og Sig urvon í Þykkvabæ færðu 
á vordögum Heilsugæslunni í 
Rang árþingi lífsmarka mæli að 
verð mæti 497.267 kr. Tækið sem 
mæl ir blóð þrýsting, púls, súr
efn is mett un og líkams hita er á 

hjólum svo auð velt er að færa 
það á milli herbergja á stöðinni. 
Tækið hef ur þegar verið tekið í 
notkun.

Kvenfélögin í Rang ár þingi 
hafa stutt dyggi lega við heilsu
gæsl una í áratugi og er sá 
stuðn ingur ómetanlegur. rj/ög

Frá afhendingu lífsmarkamælisins. F.v.: Arndís Fannberg, 
Einingu í Holtum, Rán Jósepsdóttir hjúkrunarstjóri, Ólína 
Jónsdóttir og Helena Benonýsdóttir, Sigurvon í Þykkva bæ, 
Þórdís Ingólfsdóttir og Vilborg Gísladóttir, Einingu í Holtum.

Þétt umferð silaðist áfram við Selfoss

Bæjarhátíðin Blóm í bæ sem 
haldin verður í Hveragerði 

um helgina verður helguð græn
um lífsstíl en undirtitill helg ar
innar er Græna byltingin. 

Á túnunum við Hótel Örk 
verða vistvænir bílar til sýnis. 
Fjöl breyttir markaðir með afurð
um græna geirans verða víða um 
bæinn, gönguferð ir, sýningar, ýmis 
fræðslu erindi, núvitundar og sögu
 göngur, blómaskreytingar og 
gróð ur. Einnig verður kynning á 
hænsna og dúfnaræktun, bý og 
hunangsræktun o.fl. Um 30 fag
lærðir blómaskreytar taka þátt og 
sýna glæsilegar skreytingar í aðal
 götu bæjarins og í Lysti garð inum 
við Fossflöt. Land Art hönn un ar
sýning verður í Varmár gili en 
sýn ingin er unnin úr nátt úru efn
um sem eru í nær um hverf inu og 
eyðast þær í náttúrunni með tím

an um. Í gróðurhúsi við Þelamörk 
verður sett upp sýning á potta
plöntum og markaður og þar 
gefst gestum tækifæri til að heilsa 

upp á hann Jobba sem er apinn 
sem fyrir margt löngu hafði 
búsetu hjá Michelsen í Hvera
gerði. ah/ög

Margir lögðu leið sína á Selfoss um síðustu helgi á tónlistar- og grillhátíðina Kótelettuna en einnig 
var stórt fótboltamót í bænum. Fram kom hjá lögreglunni á Suðurlandi að umferðin hafi gengið 
vel fyrir sig og ökumenn sýnt þolinmæði. Á myndinni hér að ofan, sem Ólafur Sigurjónsson í 
Forsæti tók, má sjá röðina sem myndaðist við Ölfusárbrú á föstudaginn fyrir hvítasunnu. 

Blóm í bæ í Hveragerði um helgina

Langstærsta helgin
á Kaffi krús frá 
upphafi

Mikið var að gera hjá veit
ingastöðum og verslunum 

á Selfossi um liðna helgi en þá fór 
Kótelettan m.a. fram. Að sögn 
Tómasar Þóroddssonar veitinga
manns á Kaffi krús var um met

Þrjú kvenfélög gáfu til heilsugæslunnar

helgi að ræða hjá þeim. „Þetta var 
langstærsta helgi hjá okkur frá 
upp hafi. Við þurftum meira að 
segja að loka í tæp þrjú korter einn 
daginn því við höfðum ekki und
an í uppvaskinu“, sagði Tómas.
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Kvenfélögin Eining í Holt
um, Framtíðin í Ásahreppi 

og Sig urvon í Þykkvabæ færðu 
á vordögum Heilsugæslunni í 
Rang árþingi lífsmarka mæli að 
verð mæti 497.267 kr. Tækið sem 
mæl ir blóð þrýsting, púls, súr
efn is mett un og líkams hita er á 

hjólum svo auð velt er að færa 
það á milli herbergja á stöðinni. 
Tækið hef ur þegar verið tekið í 
notkun.

Kvenfélögin í Rang ár þingi 
hafa stutt dyggi lega við heilsu
gæsl una í áratugi og er sá 
stuðn ingur ómetanlegur. rj/ög

Frá afhendingu lífsmarkamælisins. F.v.: Arndís Fannberg, 
Einingu í Holtum, Rán Jósepsdóttir hjúkrunarstjóri, Ólína 
Jónsdóttir og Helena Benonýsdóttir, Sigurvon í Þykkva bæ, 
Þórdís Ingólfsdóttir og Vilborg Gísladóttir, Einingu í Holtum.

Þétt umferð silaðist áfram við Selfoss

Bæjarhátíðin Blóm í bæ sem 
haldin verður í Hveragerði 

um helgina verður helguð græn
um lífsstíl en undirtitill helg ar
innar er Græna byltingin. 

Á túnunum við Hótel Örk 
verða vistvænir bílar til sýnis. 
Fjöl breyttir markaðir með afurð
um græna geirans verða víða um 
bæinn, gönguferð ir, sýningar, ýmis 
fræðslu erindi, núvitundar og sögu
 göngur, blómaskreytingar og 
gróð ur. Einnig verður kynning á 
hænsna og dúfnaræktun, bý og 
hunangsræktun o.fl. Um 30 fag
lærðir blómaskreytar taka þátt og 
sýna glæsilegar skreytingar í aðal
 götu bæjarins og í Lysti garð inum 
við Fossflöt. Land Art hönn un ar
sýning verður í Varmár gili en 
sýn ingin er unnin úr nátt úru efn
um sem eru í nær um hverf inu og 
eyðast þær í náttúrunni með tím

an um. Í gróðurhúsi við Þelamörk 
verður sett upp sýning á potta
plöntum og markaður og þar 
gefst gestum tækifæri til að heilsa 

upp á hann Jobba sem er apinn 
sem fyrir margt löngu hafði 
búsetu hjá Michelsen í Hvera
gerði. ah/ög

Margir lögðu leið sína á Selfoss um síðustu helgi á tónlistar- og grillhátíðina Kótelettuna en einnig 
var stórt fótboltamót í bænum. Fram kom hjá lögreglunni á Suðurlandi að umferðin hafi gengið 
vel fyrir sig og ökumenn sýnt þolinmæði. Á myndinni hér að ofan, sem Ólafur Sigurjónsson í 
Forsæti tók, má sjá röðina sem myndaðist við Ölfusárbrú á föstudaginn fyrir hvítasunnu. 

Blóm í bæ í Hveragerði um helgina

Langstærsta helgin
á Kaffi krús frá 
upphafi

Mikið var að gera hjá veit
ingastöðum og verslunum 

á Selfossi um liðna helgi en þá fór 
Kótelettan m.a. fram. Að sögn 
Tómasar Þóroddssonar veitinga
manns á Kaffi krús var um met

Þrjú kvenfélög gáfu til heilsugæslunnar

helgi að ræða hjá þeim. „Þetta var 
langstærsta helgi hjá okkur frá 
upp hafi. Við þurftum meira að 
segja að loka í tæp þrjú korter einn 
daginn því við höfðum ekki und
an í uppvaskinu“, sagði Tómas.

Brrr... 
Það er farið að kólna. 

Nú er rétti tíminn til að 
yfirfara og stilla hitakerfi og 
snjóbræðslur fyrir veturinn.

Snögg og góð 

þjónusta

Pi�pulagnir Helga vetur 2017.indd   1 2.1.2017   10:51
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ART er árangursríkt og öfl-
ugt úrræði fyrir þá sem eiga 

við samskipta- og eða hegð-
unarvanda að stríða. Úrræðið á 
Suðurlandi er fjölskyldumeð-
ferðarúrræði sem er ætlað að 
efla félagsfærni, sjálfstjórn 
og siðferði og um leið styrkja 
sjálfsmynd barna og tryggja 
þeim betri framtíð með því að 
grípa strax inn í. Barnamála-
ráðherra hefur ekki endurnýjað 
samning við fjölskylduúrræðið 
á Suðurlandi og þörfin er knýj-
andi.

Gagnreynt úrræði foreldrum 
að kostnaðarlausu
„Það er vert að benda á að úr-
ræðið hefur verið metið af 
Rannsóknastofnun í barna- og 
fjölskylduvernd og niður-
stöður sýna ótvírætt 
að úrræðið skilar 
tilætluðum ár-
angri. Þetta er 
jafnframt eina 
svona úrræðið 
hér á Suður-
landi. Úr-
ræðið byggir 
á hópavinnu og 
j a f n i n g j a -
fræðslu þar sem 
við í samvinnu með 
fjölskyldunni, skólanum 
og með barninu leitum lausna 
sem virka fyrir hverja og eina 
fjölskyldu“, segja Gunnar Þór 
Gunnarsson og Katrín Þrast-
ardóttir í samtali við Dagskrána. 
Aðspurð um hvernig teymið 
vinnur segja þau: „Við erum í 
raun stoðnetið sem grípur þegar 
eitthvað bjátar á. Það gerum við 
í samstarfi við áður nefnda að-
ila. Einnig fylgjumst við með 

í kennslustundum  (mætum í 
kennslustundir) og gefum ráð 
þegar þess þarf eða óskað er 
eftir.“

Mikilvægt að tryggja 
fjármagn til lengri tíma
Verkefnið hefur verið rekið af 
Samtökum sunnlenskra sveitar-
félaga að hluta en meginfjár-
magn kemur frá ríkinu. „Það 
er samningur um úrræðið til 
áramóta og við erum uggandi 
yfir því að hann verði ekki 
framlengdur. Við viljum hvetja 
barnamálaráðherra til þess að 
tryggja að úrræðið verði áfram 
í heimabyggð. Starfssvæði ART 
teymisins er frá Hellisheiði í 
vestri og að Lómagnúpi í austri. 
Á þessu svæði erum við að 
aðstoða um og yfir 30 skóla. 

Grunn- og leikskól-
ar á þessu svæði 

vita af okkur og 
leita hiklaust til 
okkar þegar í 
h a r ð b a k k a n 
slær. Einnig 
heldur ART- 
teymið ART 

ré t t indanám -
skeið  fyrir allt  

starfsfók leik- og 
grunnskóla um allt 

land. Við erum nú að 
kalla eftir því að fjármagn verði 
tryggt svo að þjónustan geti 
haldið óbreytt áfram og börn 
sem standa höllum fæti og fjöl-
skyldur þeirra geti leitað ráða 
hjá okkur sér að kostnaðarlausu. 
Með því að úrræðið sé án endur-
gjalds erum við að ná til allra 
sem við þurfum að ná til,“ segja 
Gunnar og Katrín að lokum.
 -gpp

Þann 29. október sl. var tek-
in fyrsta skóflustungan að 

fyrsta áfanga í nýju byggingar-
landi í Árborg, Bjarkarstykki. 
„Hér er verið að taka fyrstu 
skóflustunguna að nýju 650 
íbúða hverfi sem mun rúma 
2000 manns. Þetta verður 
blönduð byggð með fjölbýli, 
einbýli, rað- og parhúsum. 
Hér mun svo rísa skóli í miðju 
hverfinu, Björkurskóli. Fram-

kvæmdin kostar í heildina rúma 
tvo milljarða. Þessi áfangi er 
rúmlega 600 milljónir,“ segir 
Tómas Ellert Tómasson, bæj-
arfulltrúi í Árborg. Aðspurður 
um hvenær lóðirnar verði aug-
lýstar segir Tómas: „Það verður 
vonandi núna um helgina sem 
þær verða auglýstar lausar til 
umsóknar.“  Áætlað er að jarð-
vinna við áfangann sem nú er 
verið að vinna verði lokið árið 

2021. „Þessar fyrstu lóðir verða 
þó orðnar byggingarhæfar í maí 
á næsta ári.“ Spurður um hvort 
þeir hafi fundið fyrir eftirspurn 
eftir lóðunum segir Tómas: 
„Það er mjög mikil eftirspurn 
eftir þessum lóðum og menn 
bara bíða eftir því að þær fari í 
úthlutun. Það eru afar spennandi 
tímar sem við erum að upplifa 
hér í sveitarfélaginu,“ segir 
Tómas Ellert að lokum. -gpp

Mikilvægt að tryggja 
fjármagn í starfsemi 

ART á Suðurlandi

Skóflustunga að nýju 
650 íbúða hverfi í 

Bjarkarstykki í Árborg

Tómas Ellert, bæjarfulltrúi, búinn að taka fyrstu skóflustunguna að nýju hverfi.

Gagnamagnið 
stígur á svið

Safnar fyrir 
keppnisferð á 
Arnold Classic
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Stjórnunar- og verndaráætlun 
fyrir náttúruvættið Jörund

Þingsályktunartillaga lögð fram um 
menningarsal Suðurlands á Selfossi
Nokkrir þingmenn af Suður-

landi hafa lagt fram til-
lögu til þingsályktunar um 
uppbyggingu menningarsalar 
Suðurlands á Selfossi. Í til-
lögunni er lagt til við Alþingi að 
mennta- og menningarmálaráð-
herra sé falið að leita samninga 
við Sveitarfélagið Árborg um 
að ljúka gerð menningarsalar 
Suðurlands á Selfossi. Samn-
ingurinn eigi þá að taka gildi 

árið 2020 og uppbyggingu salar-
ins að ljúka eigi síðar en árslok 
2021. 

Sveitarfélagið Árborg fagnar 
tillögunni en í fjárlögum ríkisins 
fyrir árið 2020 er gert ráð fyrir 
fjármunum í menningarsalinn 
sem og gerir sveitarfélagið ráð 
fyrir fjármagni í sínum áætlun-
um til að vinna geti hafist á árinu 
við hönnun á salnum. Sveitar-
félagið hefur sent umsögn um 
þingsályktunartillöguna og er 
hægt að lesa hana á heimasíðu 
Sveitarfélagsins Árborgar.

Fyrsta skóflustunga að nýrri 
tólf íbúða blokk á vegum 

Bjargs íbúðafélags var tekin 
í Þorlákshöfn fimmtudaginn 
6. febrúar sl. Bjarg íbúðafé-
lag er sjálfseignastofnun ASÍ 
og BSRB. Félagið er rekið án 
hagnaðarsjónarmiða. Það þýðir 
að íbúðir eru leigðar á kostn-
aðarverði og leigufjárhæð því 
ákveðin þannig að rekstur íbúð-
anna sé sjálfbær, þ.e. að leigu-
sali geti staðið í skilum á þeim 
greiðslum sem honum ber að 
greiða samkvæmt lögum.

Leiguheimili að 
norrænni fyrirmynd 
Um er að ræða svokölluð leigu-
heimili að norrænni fyrirmynd 
„almenne boliger“. Húsnæðið 
er tveggja hæða fjölbýlishús úr 
timbri með samtals 12 íbúðum. 
Íbúðirnar eru frá bilinu 36,5 
fm stúdíóíbúð upp í 89,3 fm 
fjögurra herbergja íbúð. Þá eru 
tveggja herbergja íbúðirnar 48,9 
fm og þriggja herbergja íbúðirn-
ar 69,3-70 fm. Alls eru ein stúd-
íóíbúð, fimm tveggja herbergja, 
fjórar þriggja herbergja og 

tvær fjögurra herbergja íbúðir í 
húsnæðinu. Þá kemur fram að 
gæludýrahald verði leyft í hluta 
íbúðanna.

Sextíu manns sótt um húsnæðið
Verktaki að húsinu er SG-hús 
á Selfossi en arkitekt er Svava 
Hjaltalín Jónsdóttir. Um er að 
ræða svokölluð kubbahús. Vist-
vænar og endingagóðar timbur-
byggingar. Alls hafa sextíu 
manns sótt um húsnæðið en lok-
að hefur verið fyrir umsóknir í 
bili. -gpp

Fulltrúar Bláskógabyggðar, 
forsætisráðuneytisins og 

Umhverfisstofnunar hafa unnið 
að gerð stjórnunar- og verndar-
áætlunar fyrir náttúruvættið 
Jörund. Jörundur er hraunhellir 
staðsettur í Lambahrauni við 
Hlöðufell. Jörundur var frið-
lýstur sem náttúruvætti 1985. Þá 
eru dropasteinar í hellinum sem 
friðlýstir voru árið 1974. 

Markmiðið að viðhalda 
verndargildi svæðisins
Stjórnunar- og verndaráætlun 
fyrir Jörund er ætlað að vera 
stefnumótandi skjal, unnið í 
samvinnu við rétthafa lands og 
sveitarfélag og er hugsað sem 
stjórntæki til að móta framtíðar-
sýn svæðisins. Markmiðið með 
gerð hennar er að leggja fram 
stefnu um verndun Jörundar og 
hvernig viðhalda skuli verndar-
gildi svæðisins þannig að sem 
mest sátt ríki um. Í áætluninni er 
lögð fram stefnumótun til 10 ára, 
ásamt aðgerðaáætlun til fimm 
ára. 

Fegurð og sérstaða hellisins 
nánast ólýsanleg
Í samtali við Helga Kjartansson, 
oddvita Bláskógabyggðar kemur 
fram að hellirinn hafi verið lok-

aður frá 1984 og með stjórnunar- 
og verndaráætluninni sé verið að 
tryggja enn betur lokunina. Þá 
verði gerður umsjónarsamningur 
við aðila sem muni hafa umsjón 
með og eftirlit með hellinum til 
að tryggja verndargildi hans. 
Aðspurður um ástand svæðisins 
segir Helgi: „Jörundur fannst 
árið 1970 í upphafi hundadaga 
og því var hann kenndur við Jör-
und hundadagakonung, dropa-
steinarnir voru friðlýstir fjórum 
árum síðar. Það er ekki inni í 
myndinni að gefa upp staðsetn-
ingu hellisins enda gæti slíkt haft 
ófyrirséðar afleiðingar í för með 
sér. Jörundur er um 225 metra 
langur og er fegurð hans og sér-
staða nánast ólýsanleg. Það eru 
mjög fáir sem vita um nákvæma 
staðsetningu hellisins, enda væri 
hætta á að hann myndi láta á sjá 
ef umferð færi að vera um hell-
inn. Ef Jörundi hefði ekki verið 
lokað á sínum tíma er mjög lík-
legt að búið væri að stórskaða 
hann enda eru dropasteinarnir 
mjög viðkvæmir og geta brotnað 
við minnsta hnjask, segir Helgi 
að lokum. Rétt er að benda á að 
frestur til að skila inn ábending-
um og athugasemdum varðandi 
tillöguna er til og með 19. mars 
2020. -gpp

Skóflustunga tekin að nýju 
fjölbýlishúsi í Þorlákshöfn
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Hrós vikunnar
Gunnar Bjarki Rúnarsson 
er hrósari vikunnar að þessu sinni:

Hrós vikunar að þessu sinni fær stór 
vinur minn og viðskiptafélgi Einar 
Björnsson. Þvílík elja ár eftir ár að 
halda úti allskonar skemmtunum fyrir 
okkur hin. Það þarf áhuga, úthald, 
trú og metnað (og góða eiginkonu) til 
þess að halda stórar hátíðir eins og 
Kótilettuna og fleiri skemmtanir.

Gunnar Bjarki Rúnarsson

Ég ætla að skora á elskulegan bróður 
minn, Svein Kristján Rúnarsson að 
koma með næsta hrós.

Gunnar Bjarki Rúnarsson

Sveinn, sendu okkur hrósið á net-
fangið dagskrain@prentmet.is. 
Ekki væri verra að fá mynd með :)

Dagskráin, fréttablað Suðurlands

SUSHI Á SELFOSSI
Austurvegur 22 - Sími 896 1250

Borðaðu á staðnum eða taktu með heim

Margir söngelskir Ís-
lendingar beina athygli 

sinni að skjánum þessa daga 
þar sem Evróvisíon er í fullum 
gangi. Næstkomandi laugar-
dag verður seinna undanúr-
slitakvöldið haldið og eigum 
við Sunnlendingar verðuga 
fulltrúa þar, en þá stígur á sviði 
hljómsveitin Gagnamagnið í 
annað skipti á Evróvisíon-ferli 
sínum, eins og margir muna 
eftir þá var hljómsveitin ná-
lægt því að tryggja sér rétt til 
þátttöku í lokakeppninni árið 
2017.

Sunnlendingurinn Daði Freyr 
Pétursson er forsprakki hljóm-
sveitarinnar, en hann samdi lag-
ið og textann, sem flutt verður á 
laugardaginn. Í hljómsveitinni 
ásamt honum eru rafhljóð-
færaleikararnir og dansararnir 
Árný Fjóla Ásmundsdóttir, Jó-
hann Sigurður Jóhannsson og 
Stefán Hannesson og söngkon-
urnar Sigrún Birna Pétursdóttir 
og Hulda Kristín Kolbrúnar-
dóttir. Öll tengjast þau Daða á 
mismunandi hátt, Árný er kon-
an hans, en hann kynnist henni 
í FSu þar sem hann kynntist 
Stefáni og Huldu líka. Síðan er 
Sigrún litla systir hans og Jó-
hann var með honum í 10. bekk 
í Laugalandsskóla.

Aldrei eytt jafn löngum 
tíma í að semja lag
„Lagið er í rauninni samið eft-
ir að grunnhugmyndin að at-
riðinu var komin. Ég samdi 
lagið í stúdíóinu mínu í Berlín 

þar sem ég bý ásamt Árnýju og 
9 mánaða dóttur okkar Áróru. 
Ég man ekki eftir að hafa eytt 
jafn löngum tíma í að semja lag 
eins og þetta. Ég gerði allskon-
ar mismunandi útgáfur, prófaði 
allskonar laglínur og var alltaf 
að breyta, ég setti mikla pressu 
á sjálfan mig með þetta lag sem 
varð til þess að mér fannst aldrei 
neitt nógu gott, en ég er mjög 
sáttur með útkomuna og mér 
finnst þetta vera besta lag sem 
ég hef gefið frá mér, allavega 
pottþétt skemmtilegasta,“ segir 
Daði um lagið sitt.

Textinn er upprunalega sam-
inn á ensku og segir Daði að 
hann fjalli um tilfinninguna við 
það að eiga nýfætt barn og geta 
ekki talað við það, að vita í raun-
inni ekki beint hvað þessari nýju 
manneskju finnst eða muni finn-
ast um þig eða hvað henni muni 
finnast um hluti yfir höfuð. Ís-
lenska textann gerði hann vegna 
þess að í reglum söngvakeppn-
innar þarf maður að syngja á 
íslensku í undankeppninni, en 
hann vonast auðvitað til að kom-
ast áfram svo hann geti flutt lag-
ið eins og það var samið.

„Íslenski textinn fjallar um 
að Gagnamagnið sé að koma úr 
framtíðinni að bjarga heimin-
um með nýja dansinum sínum. 
Enski textinn er mjög persónu-
legur og mér fannst eitthvað 
skrýtið við að þýða hann bara 
beint yfir á íslensku, svo við 
ákváðum að vera með annan 
texta sem ég held að ýti samt 
undir atriðið í heild,“ segir Daði.

Miklu meiri alvara 
heldur en síðast
Þegar Daði er spurður hvort 
hann sjái mikinn mun á því að 
keppa í Söngvakeppninni núna 
í ár miðað við fyrir 3 árum 
segir hann: „Núna er ég tölu-
vert þekktari en síðast og það 
er ákveðinn standard sem fólk 
kannski býst við. Við erum að 
koma aftur fram sem Gagna-
magnið, fólk býst við einhverju 
ákveðnu svo við þurfum að 
vinna allt öðruvísi að atriðinu til 
að reyna að koma aftur á óvart. 
Ég er að fara í þessa keppni af 
miklu meiri alvöru en síðast. 
Núna langar mig í alvöru að 
fara út fyrir Íslands hönd. Síð-
ast var þetta prótótýpan, núna er 
Gagnamagnið fullmótað.“

Daði fer fögrum orðum um 
reynslu sína í að taka þátt í 
Söngvakeppninni en þátttaka 
hans hafði mjög góð áhrif á 
hann sem tónlistarmann. „Ég 
hef fengið að vinna sem tón-
listarmaður síðan við stigum á 
svið 2017 og það eru forréttindi 
sem ég tek ekki sem gefnu. Ég 
hef fengið að spila tónlistina 
mína fyrir ótrúlega margt fólk 
og draumurinn er bara að fá að 
halda áfram að gera það svo 
lengi sem ég lifi.“

Í lokin segir Daði það ómögu-
legt að spá hvernig þetta fer allt 
hjá þeim, en eitt veit hann fyr-
ir víst, að hann og hljómsveitin 
eru stolt af því sem þau ætla að 
bjóða þjóðinni upp á á laugar-
daginn kemur. -brv

Söngvakeppnin breytti lífi mínu
Gagnamagnið stígur á svið á laugardaginn

Ljósmynd: Karítas Sigvaldadóttir.

   UNDRALAGNIR
 ÖLL ALMENN PÍPULAGNINGAÞJÓNSTA

                      SÍMI 8484768   
        UNDRALAGNIR@GMAIL.COM
   JÓN KARL LINDAL PÍPULAGNINGAMEISTARI

PARKETSLÍPUN
OG LAGNIR Á SUÐURLANDI
Slípunin er 99% rykfrí og 

eingöngu er notast við 
hágæða lökk og slípivörur.

Gerum föst tilboð 
eða fermetraverð. Sími 690 5115

99%99%
RYKFRÍTT
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Pantið í tíma:
gkbakari2019@gmail.com

Sími 777 3292

Ekki þurfa að bíta í það súra 
epli að þurfa að bíta í súrt epli 

meðan allir aðrir gæða sér á 
bollum á bolludaginn!

Bolla!Bolla!
Bolla!Bolla!

Bolla?Bolla?

Bráðskemmtilegt viðtal við 
Ernu Hödd Pálmarsdóttur 

er að finna á dfs.is. Erna er 
frumkvöðull sem er að vinna að 
afar áhugaverðri hugmynd í fyr-
irtæki sínu Beauty by Iceland. 
Þar vinnur Erna snyrtivörur 
sem eru unnar úr útlitsgölluðu 
grænmeti sem annars hefði ver-
ið hent. Snyrtivörurnar eru nátt-
úrulegar, hreinar og sporna gegn 
matarsóun. Við ræddum svo 
við Ernu um það hvernig er að 
vera kona og koma sér áfram í 
atvinnulífinu. Tilfinning Ernu er 
sú að konur eigi erfiðara með að 
koma sér áfram. Þrátt fyrir það 
hvetur hún allar konur til að elta 
drauma sína og koma sér áfram 
með hugmyndir sínar. Viðtalið 
er eins og áður sagði í fullri 
lengd á DFS.IS undir hnappnum 
DFS TV.

Býr til snyrtivörur úr útlitsgölluðu grænmeti

Erna Hödd Pálmarsdóttir, eigandi og framkvæmdastjóri Beauty by Iceland.

Myndband 
fylgir fréttinni 

á DFS TV

Listakonurnar Ásthildur Jóns-
dóttir og Guðbjörg Lind 

Jónsdóttir komu í heimsókn í 
Víkurskóla með Listasmiðjuna 
Sögur af sjónum. Heimsókn-
in er liður í jarðvangsfræðslu 
Víkurskóla, en skólinn er einn af 
þremur jarðvangsskólum Kötlu 
Geo park. Allir nemendur í 1.-10. 
bekk tóku þátt. 

Í verkefninu er lögð áhersla á 
að vinna listrænt með minningar 
og tilfinningar tengdar hafinu. 
Hafið og vatnsbúskapur jarðar-
innar hefur mikil áhrif á hvernig 

Listasmiðja í Víkurskóla - Sögur af sjónum
heimurinn þróast. Það er mikil-
vægt fyrir alla að skilja hvern-
ig vatn og lífið í hafinu tengist 
fólkinu sem býr á jörðinni. Þjóð-
ir heims byggja afkomu sína á 
vatnsbúskap. Víða í heiminum 
eru hættulegar aðstæður vegna 
vatnsskorts. Verkefni Ásthildar 
og Guðbjargar Lindar er þver-
faglegt og gefur forsendur fyr-
ir kennara að halda áfram með 
vinnuna og nálgast málefni hafs-
ins út frá ólíkum upphafspunkt-
um. Afrakstur vinnunnar verður 
sýndur á Barnamenningarhátíð 

í sameiginlegri innsetningu í 
Listasafni Reykjavíkur á kom-
andi vori. 

Það er mikill fengur fyr-
ir nemendur Víkurskóla að fá 
svona heimsókn. Ánægjulegt var 
að sjá hvað allir höfðu gaman af 
að skapa og læra í smiðjunni sem 
sannarlega færði anda hafsins inn 
í skólann. Skólinn er afar þakk-
látur þessum tveimur listakonum 
fyrir að koma með þetta skap-
andi verkefni inn í skólastarfið 
og þakkar Ásthildi og Guðbjörgu 
Lind kærlega fyrir komuna.

Sunnlendinga lesa 
Dagskrána í hverri viku

82% NEI

Já

18%

82%

AFMÆLISVEISLAAFMÆLISVEISLA

50-80% afsláttur50-80% afsláttur 20% afsláttur20% afsláttur
Með þakklæti fyrir öll árin bjóðum við frábær afmælistilboð

Fögnum
Bjóðum í afmæliskaffi miðvikudag til laugardags

af útsöluvörum af nýjum vörum

afmæli!46 ára46 ára
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Ég skora á hana frænku mína og vinkonu, Silju Hjaltadóttur. Við 
dunduðum okkur ansi mikið saman í eldhúsinu í den og gekk það 
misvel, en hef heyrt að hún sé orðin mun betri þannig að ég skora 
á hana að töfra fram eitthvað gómsætt.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Karítas Tómasdóttir.

Ég vil byrja á að þakka henni 
Ernu minni kærlega fyrir þessa 
æðislegu áskorun. Mér hef-
ur alltaf fundist gott að borða 
og finnst gaman að prófa mig 
áfram í eldhúsinu. Ég er hins-
vegar þekkt fyrir að halda mig 
við það sem ég þekki frekar en 
að smakka nýja hluti. En ég 
komst ekki upp með það þegar 
ég bjó úti þar sem við vinkona 
mín skiptumst á að velja nýja 
uppskrift á föstudögum. En þar 
stendur einn aðeins öðruvísi en 
einfaldur réttur upp úr sem ég 
ætla að deila með ykkur.

Salatvefjur
16-18 salatblöð
500 gr. nautahakk
1 msk. olía
1 stk. laukur, smátt skorinn
¼ bolli hoisin-sósa
2 hvítlauksrif, söxuð
1 msk. soja sósa
1 msk. hrísgrjónaedik
200 gr. kastaníuhnetur 

(niðursoðnar), smátt 
skornar

6 stk. vorlaukar, smátt skornir
2 tsk. súrsað engifer, saxað
2 tsk. sesamolía (dökk)

Fyrst eru salatblöðin skoluð og 
bara sett til hliðar til að þorna.

Svo er nautahakkið steikt 
upp úr smá matarolíu á pönnu. 
Þegar það er steikt er það 
bara sett í skál og látið bíða. 
Því næst er laukurinn steiktur 
á sömu pönnu þar til hann er 
búinn að mýkjast svolítið. Þá 
má bæta við hoisin-sósunni, 
hvítlauknum, sojasósunni, ed-
ikinu og engiferinu við lauk-
inn og því blandað létt saman. 
Svo er bara kastaínuhnetun-
um, vorlauknum og sesamolí-

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

unni skellt á 
pönnun ásamt 
nau t ahakk-
inu.

Þ e s s u 
bland að sam-
an og leyft 
að malla í 
nokkrar mínútur eða þangað 
til vorlaukurinn er búinn að 
eldast.

Eftirréttur
Mamma mín á það til að henda 
í mjög góðar kökur en ein af 
mínum uppáhalds er svamp-
botn með Rice Crispies yfir 
sem ég læt fylgja með.

Svampbotn (í tvö lausbotna 
form) eða bara að eigin vali

4 stk. egg
120 gr. sykur (þeytt með 

eggjum)
60 gr. hveiti
60 gr. kartöflumjöl
1 stk. lyftiduft

Rice Crispies-blandan eða 
bara að eigin vali

100 gr. súkkulaði
60 gr. smjör (brætt)
4 msk. sýróp
Rice Crispies (eftir þörfum)

¼ ltr. rjómi
½ dós blandaðir ávextir

Safanum úr blönduðu ávöxtun-
um er hellt yfir svampbotninn 
þannig að hann verði mýkri og 
safaríkur. Rjóminn er þeyttur 
og blönduðu ávöxtunum bætt 
út í og blandað saman með 
sleif, því er svo skellt á svamp-
botninn. Loks er svo Rice 
Crispies-blöndunni skellt ofan 
á og á hliðarnar.

Takk kærlega fyrir mig!

Gunnar
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Ég skora á vinkonu mína Dragica Petrovic til að heilla Sunn-
lendinga.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Sveinbjörn J. Arngrímsson.

Ég átti góðan vin, þar til hann 
ákvað að skora á mig. En hvað 
um það.

Hér koma nokkrar ögrandi 
tillögur fyrir ykkur.

 
Eggjakaka / Omeletta
4 eggjum skellt í skál og hrært 
vel.

Kíkja í ísskápinn og sjá 
hvað er til, skera það niður 
frekar „nett“ mæli með pyls-
um. :) Þegar skurðarbrettið er 
orðið vel hlaðið af góðgæti 
þá smellið því aðeins á heita 
pönnuna með smá smjörklípu 
og steikið í nokkrar mínútur. 
Takið síðan blönduna ykkar af 
pönnunni og setjið í skál. Þá er 
komið að því að renna eggj-
unum á pönnuna, vanda sig. 
Þegar eggin eru farin að taka 
sig þá setjum við gúmmelaðið 
ofan á. Svo er að loka, fara var-
lega með að setja saman omel-
ettuna. Svo steikt og velt fram 
og til baka eftir smekk hvers 
og eins.

 
Ostapylsa (masterpiece)
SS pylsur brúkaðar í verk-
efnið. Skerið pylsurnar var-
lega, vandið ykkur. Fletjið 
þær svo út. Ostasneiðar rifn-
ar í passlega stærð þannig að 
osturinn fari alveg yfir alla 
pylsuna. Mæli með að þið 
prófið að gera þetta á pönnu, 
það er reyndar mjög þægilegt 
og fljótlegt að gera þetta í ör-
bylgjuofninum. Mæli með því 
ef þú ert á hraðferð. Muna að 
krydda eftir smekk.

 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Mæli að lokum með að þið 
prófið þessa LKL skúffuköku, 
algjör snilld!
 
1 msk. skyndikaffi
100 g kókoshveiti
70 g kakó
1 tsk. vínsteinslyftiduft
1 tsk. matarsódi
80 g Sukrin gold
80 g Sukrin sæta
160 g mæjones (einnig gott að 
nota laktósafría ab-mjólk).  
250 ml vatn
6 egg
 
Þeytið egg og sætu saman í 
3-5 mínútur, bætið mæjonesi 
við og þeytið áfram. Blandið 
þurrefnum saman í skál. Bætið 
vatninu og ab-mjólkinni og 
þurrefnum til skiptis við eggja-
blönduna.

Smyrjið skúffukökuform 
og hellið deiginu í. Bakið á 
170°C í um 35 mín.

 
Smjörkrem í stíl:
230 g smjör við stofuhita
2 msk. rjómi
1 msk. skyndikaffiduft
80 g sæta, fínmöluð
2 msk. kakó
 
Kælið kökuna, smyrjið kremi 
yfir og stráið að lokum kókos-
mjöli yfir kökuna.

Láttu nú verða að því, þú þarft að framkvæma til að 
eitthvað breytist. Við vitum að þú hefur lengi ætlað 
að láta slag standa. Við tökum vel á móti þér í Selinu 

við Engjaveg 48 þann 16. september kl. 20:00. Power-
talk deildin Jóra.

HVAR ERTU? VIÐ ERUM 
AÐ BÍÐA EFTIR ÞÉR!

Laugardagskvöldið 21. sept-
ember fer fram lokahóf 

Knattspyrnudeildar Umf. Sel-
foss í Hvítahúsinu. Þar munu 
konur og karlar í meistarflokki 
og 2. Flokki fagna árangri 
sumarsins ásamt stuðnings-
mönnum. Að loknu borðhaldi 
og skemmtun munu drengirnir 
í hljómsveitinni Bandmönnum 

og Herra Hnetusmjör leika fyr-
ir dansi, en veislustjóri verður 
fótbolta séníið og fyrrverandi 
útvarpsstjarnan Hjörvar Haf-
liðason. Forsala miða fer fram 
hjá Elísabetu s: 899-2194. 
og Dóru í s: 864-2482 fólk 
hvatt til að tryggja sér miða á 
skemmtilegt kvöld.

Lokahóf Umf. Selfoss 
í Hvítahúsinu

Ungmennabúðir UMFÍ að Laugarvatni ganga vel
„Við erum öll ótrúlega ánægð. 
Nemendurnir eru jákvæðir og 
kátir og þeim líður afskaplega 
vel,“ segir Júlía Guðmunds-
dóttir kennari við Vættaskóla í 
Grafarvogi. Nemendur í 9. bekk 
skólans voru þeir fyrstu sem 
komu í endurbættar Ungmenna- 
og tómstundabúðir UMFÍ að 
Laugarvatni í vikunni. Nem-
endurnir eru 36 talsins og komu 
þeir ásamt Júlíu og Renate Bru-
novska, hinum umsjónarkennara 
bekkjarins að Laugarvatni. Þar 
dvelur hópurinn fram á föstudag.

Júlía segir hópinn hafa nóg að 
gera alla dagana og dagskrána 
þéttbókaða frá klukkan 8 á 
morgnana til 9 á kvöldin. Nóg er 
um að vera, íþróttatengdir leikir, 
æfingar hvers konar og viðburðir 
af ýmsum toga sem tengjast úti-
vist, hreyfingu og ætlaðir eru til 
að efla félagsfærni. Markmiðið 
með dvölinni er að efla vitund 
ungmennanna fyrir umhverfi 
sínu og samfélagi ásamt því að 
gera heilbrigðum lífsstíl hátt 
undir höfði.

Nemendum, sem koma á 
Laugarvatn, er ekki heimilt að 
koma með síma, tölvur eða nesti 
að heiman og þurfa að haga sér 
innan þess ramma sem þar er 
settur. Bæði Júlía og Renate 
segja það hafa gengið vel fyrsta 
daginn og enginn afsláttur verið 
gefinn.

„Við erum mjög strangar 
en náum vel til krakkanna. Það 
skiptir máli að setja þeim ramma 
og þá fara þau eftir því sem við 
segjum. Enginn kemst upp með 
múður. En auðvitað er það for-
eldranna líka að fara eftir reglun-
um,“ segir Renate.

Júlíu finnst hún reyndar komin 
heim enda uppalin á Laugarvatni. 
Hún bendir á að krökkunum líði 
afskaplega vel þarna. Nokkur 
þeirra séu þegar farin að huga 
að næstu skrefum í námi og hafi 
þau pantað hjá henni heimsókn 
í vikunni í Menntaskólann að 
Laugarvatni sem er í göngufæri 
frá Ungmennabúðunum.

UMFÍ hefur starfrækt Ung-
mennabúðir á Laugum í Sæl-
ingsdal frá árinu 2005. Starfsem-
in hefur nú verið flutt í gömlu 
íþróttamiðstöðina að Laugarvatni 
og er verið að byggja þar upp 
frábæra aðstöðu fyrir nemendur 
sem þar dvelja.

Nóg verður um að vera í 
vetur því um 2.000 nemendur 
eru bókaðir í Ungmennabúðir á 
Laugarvatni yfir skólaárið þótt 
það sé nýhafið og inn í næsta 
sumar.

Ítarlegri upplýsingar um Ung-
mennabúðirnar á Laugarvatni má 
sjá á ungmennabudir.is.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 

í hverri viku

82%

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 

í yfir 50 ár.

NEI

Já

18%

82%

 

Ég ætla síða að skora á vinkonu mína hana Berglindi Ólafsdóttur, 
að vera næsti matgæðingur vikunnar. Hlakka til að sjá hvað hún 
töfrar fram.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Ég vil þakka frænku minni 
og vinkonu henni Karitas 

fyrir þessa skemmtilegu 
áskorun. 
Ég nenni yfirleitt ekki að eyða 
of miklu tíma í eldhúsinu en 
áhugi minn á eldamennsku 
fer sífellt vaxandi. Ég elska 
pasta og langar mig að deila 
með ykkur einum af mínum 
uppáhalds pastaréttum sem 
er ótrúlega einfaldur og 
bragðgóður, uppskrifin er frá 
solrundiego.is 

Carbonara 

Hráefni:
Pasta (spaghetti)
Pepperoni (eða beikon)
Hvítlaukur
Rifinn ostur
Parmesan
1/2 laukur
2dl rjómi
3 egg
Pipar
Salt

Aðferð:
Byrjið á því að sjóða pastað eða 
spaghetti og látið það sjóða á 
meðan þið steikið lauk, hvítlauk 
og pepperoni (beikon) á pönnu 
með dass af olíu. Látið það 
steikjast í smá stund eða þangað 
til laukurinn er orðinn gylltur. 
Þegar það er tilbúið hellið því í 
skál og látið bíða. Hellið síðan 
rjómanum, ostinum, eggjunum 
og kryddinu á pönnuna á mjög 
lágum hita og látið þykkna 
aðeins á meðan þið hrærið. 
Hellið síðan því sem var sett 
í skál saman við og að lokum 
bætið við pastanu. Mæli 
með að bera þetta fram með 
parmesan, hvítlauksbrauði og 
ekki skemmir að hafa hvítvín 
með.
Einnig langar mig að deila með 

ykkur jarðaberja og kiwi köku 
frá Berglindi vinkonu minni en 
hún er einnig einföld, klikkar 
ekki og er alveg svakalega 
bragðgóð.

Jarðaberja og kiwi kaka

Hráefni:
4 eggjahvítur
2 dl púðursykur
Rice Krispies eftir smekk 
1 peli rjómi
Jarðarber
Kiwi

Aðferð:
Þeytið eggjahvítur og 
púðursykur saman þar til 
marensinn er orðinn stífur. 
Síðan bætið þið venjulega 
sykrinum og Rice Krispies-inu 
saman við og hrærið varlega. 
Því næst er marensinn settur 
í stórt eldfast mót og bakaður 
á 150°C í ca. 50 mín. Þeyta 
síðan rjóma og setja hann á 
marensinn, best er að leyfa 
þessu að vera í kæli yfir nótt. 
Skera síðan niður ávexti og 
setja ofan á kökuna. Njótið!
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Ég þakka áskorunina og skora næst á elskulegu tengdamóður mína 
Hrafnhildi Valgarðsdóttur að vera næsta matgæðing vikunnar.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Hróbjartur Heiðar Ómars-
son.

Doritos kjúklingaréttur

4 kjúklingabringur
1 dós mexíkósk ostasósa
1 dós salsasósa
Rifinn ostur ca. 1 poki
1 poki Doritos-snakk 

að eigin val.
 
Kjúklingurinn er skorinn í 
bita, kryddaður eftir smekk 
og steiktur á pönnu, því næst 
er Doritos-snakkið mulið að-
eins í eldfast mót og dreift vel 
yfir botninn, þá er salsasós-
unni dreift vel yfir snakkið 
og ostasósunni yfir það. Þá 
er kjúklingurinn settur yfir 
sósurnar, ofan á er svo settur 
rifinn ostur eftir smekk en mér 
finnst gott að setja dálítið vel 
af osti yfir. 

Sett svo inn í ofn á 200°C í 
15-20 mín. 

Meðlæti getur verið t.d. 
hrísgrjón og ferskt salat úr ís-
lensku grænmeti en einnig er 
þetta rosalega gott bara eitt og 
sér.

Marensterta með 
kókosbollurjóma og 
jarðarberjum
 
Marengsbotnar:
6 eggjahvítur
300 gr. sykur
1/2 tsk. vínsteinslyftiduft
50-100 gr. rjómasúkkulaði 

frá Nóa Síríusi eftir smekk 
hvers og eins.

Hitið ofn í 120 gráður með 
blæstri. Þeytið eggjahvíturnar 
þar til þær verða froðukennd-
ar. Bætið sykrinum smám 
saman út í. Þeytið í 1-2 mín-

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

útur. Bætið þá vínsteinslyfti-
duftinu út í. Súkkulaðið er 
síðan smátt skorið og blandað 
varlega saman við án þess að 
hvíturnar falli. Dreifið jafnt úr 
marengsinum á tvær smjör-
pappírsklæddar bökunarplötur 
þannig að hann myndi tvo um 
það bil jafn stóra hringi. Bak-
ið í 90 mínútur. Slökkvið þá á 
ofninum, opnið hann og leyfið 
að kólna í um 1 klst.

Fylling:
5 dl rjómi
4 kókosbollur
Jarðarber

Þeytið rjómann og brjótið 
kókosbollurnar saman við. 
Dreifið yfir annan marengs-
botninn. Skerið jarðarber 
í sneiðar og leggið ofan á 
rjómann, setjið svo hinn mar-
engsbotninn ofan á.

Ofan á:
1 poki Dumle 

karamellur (120 gr.)
1 dl rjómi
Jarðarber

Aðferð: Bræðið saman í potti 
við vægan hita. Kælið og 
hellið yfir tertuna. Skreytið 
með jarðarberjum.

Hanna Lára Bjarnadóttir
Edvin Kristinsson

Ólafur B. Sigursveinsson    Marlín Aldís Stefánsdóttir
Þorsteinn Loftsson    Steinunn Lilja Heiðarsdóttir
Magnús Helgi Loftsson    Alina Elena Balusanu

Berglind Ósk Loftsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar ástkærs eigin-
manns míns, föður, tengdaföður og afa,

Lofts Þorsteinssonar,
Haukholtum.

Skrifstofa Pacta lögmanna 
og Motus hefur verið flutt 

í nýtt og glæsilegt húsnæði á 
jarðhæð í Miðgarði, Austurvegi 
4 á Selfossi. Skrifstofan var 
áður staðsett hinum megin við 
götuna að Austurvegi 3. Jón Páll 
Hilmarsson, lögmaður hjá Pacta 
segir í samtali við Dagskrána: 
„Hin nýja staðsetning bætir að-

Pacta lögmenn flytja yfir götuna
gengi og aðstöðu viðskiptavina 
og starfsfólks, en rýmið hefur 
verið algjörlega endurnýjað og 
klæðskerasniðið undir starfsemi 
Pacta og Motus. Flutningarnir 
hafa gengið mjög vel. Við hjá 
Pacta og Motus bjóðum við-
skiptavini velkomna í nýja og 
glæsilega starfsstöð okkar.“

Innleiðing stöðumats fyrir 
nemendur af erlendum upp-

runa er nú hafið í grunnskólum 
Árborgar og einnig í Fjölbrauta-
skóla Suðurlands. Nýlega var 
haldið námskeið í Hljómahöll 
í Reykjanesbæ fyrir fulltrúa 
allra grunnskóla í Árborg, 
Reykjanesbæ og Hafnarfirði. 
Námskeiðið sóttu einnig aðilar 
frá Fjölbrautaskóla Suðurlands, 
Miðju máls og læsis, Mennta-
málastofnun, KÍ og Fella-
skóla. Skólaþjónusta Árborgar, 
fræðslusvið Reykjanesbæjar, 
fræðslu- og frístundaþjónusta 
Hafnarfjarðar hafa átt í sam-
starfi um þróun stöðumats fyrir 
nemendur af erlendum uppruna 
sem eru tiltölulega nýkomnir til 
landsins. Verkefnið gengur m.a. 
út á það að styrkja nám, líðan og 
félagslega stöðu þessara nem-
enda í skólum. Aneta Figlarska, 
Hrund Harðardóttir og Þorsteinn 
Hjartarson sitja í stýrihópnum 
fyrir hönd Árborgar. Dagskráin 
ræddi við Þorstein Hjartarson, 
sviðsstjóra fjölskyldusviðs hjá 
Árborg um málið.

Hækkandi hlutfall nemenda 
af erlendum uppruna 
kallar á breytta nálgun
„Hlutfall nemenda af erlendum 
uppruna er alltaf að hækka í 
Sveitarfélaginu Árborg sem og í 
mörgum öðrum sveitarfélögum. 

Í Vallaskóla er það um 17% og 
25% í leikskólunum Álfheim-
um og Árbæ. Með stöðumatinu 
er hægt að staðsetja nemendur 
og auðvelda þar með kennurum 
og skólastjórnendum að skipu-
leggja nám hvers nemanda út frá 
styrkleika hans og þörfum, en 
lagt er mat á fyrri þekkingu og 
reynslu, læsi og talnaskilning,“ 
segir Þorsteinn um stöðumatið.

Stöðumatið er sænskt að 
uppruna og hefur verið notað 
þar með góðum árangri. Valla-
skóli á Selfossi, Háaleitisskóli 
í Reykjanesbæ og Lækjarskóli 
í Hafnarfirði hafa verið þátt-
tökuskólar frá byrjun. Nú verður 
hins vegar unnið að því að koma 
stöðumatinu í framkvæmd í 
öllum grunnskólum sveitarfé-
laganna þriggja og framhalds-
skólum þeirra hefur einnig boð-
ist þátttaka. „Fjölbrautaskóli 
Suðurlands þáði boðið sem er 

jákvætt fyrir allt skólasamfélag-
ið í Árborg,“ segir Þorsteinn.

Stöðumat fer einnig 
í leikskólana
Aðspurður um hvað sé framund-
an í verkefninu segir Þorsteinn: 
„Nú verður stöðumatinu fylgt 
betur eftir og meðal þess sem 
verður gert er að halda sambæri-
legt námskeið og var í Hljóma-
höll fyrir alla grunnskóla í 
Reykjavík í næsta mánuði. Þar 
verða þær Aneta og Hrund með-
al kennara. Verkefnið er styrkt 
úr Sprotasjóði og faghópurinn 
fékk framhaldsstyrk v/leik-
skólahlutans og er þegar búinn 
að láta þýða sambærilegt efni 
fyrir leikskólana. Því verður hr-
int af stað í vetur með leikskól-
ann Árbæ sem þátttökuskóla Ár-
borgar í undirbúningnum, segir 
Þorsteinn að lokum. -gpp

Innleiða stöðumat fyrir nemendur 
af erlendum uppruna

Mynd: Aðsend.

Í dag, mánudaginn 23. septem-
ber 2019, kom 27 manna sendi-

nefnd frá stjórnsýslu S-Kóreu í 
heimsókn til Heilbrigðisstofnun-
ar Suðurlands (HSU). Þau höfðu 
sérstakan áhuga á að kynna sér 
stjórnsýsluna á Suðurlandi, 
heilbrigðisþjónustuna og áskor-
anir í tengslum við ferðamenn, 
skipulag þjónustu við aldraða og 
fjarheilbrigðisþjónustu. Heim-
sókn þeirra var skipulögð í sam-

Sendinefnd frá S-Kóreu heimsækir HSU
vinnu við Samband sunnlenskra 
sveitarfélaga. Bjarni Guðmunds-
son framkvæmdastjóri SASS 
stýrði fundinum.  Framsögu og 
kynningar fyrir hópinn fluttu 
Eva Björk Harðardóttir odd-
viti Skaftárhrepps og formaður 
SASS, Herdís Gunnarsdóttir 
forstjóri HSU og Pétur Péturs-
son slökkviliðsstjóri Brunavarna 
Árnessýslu. Mikil ánægja var 
með heimsókn hópsins.

Silja Hjaltadóttir.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 

í hverri viku

82%
Auglýsingasíminn er 

482 1944

Þegar horft er til framtíðar 
verður að hugsa um hvernig 

mál hafa þróast á undanförnum 
árum. Gestum fjölgar til 
landsins og ferðamenn sækja 
í auknum mæli á hálendi 
Íslands. Einnig sjáum við 
ósnortin víðerni í heiminum 
verða æ sjaldgæfari. Aukið 
upplýsingaflæði og samfélags
miðlar gera ferðamanna straum-
inn ófyrirsjáanlegri. Ef vel á 
að standa að verki í að hlúa að 
óspilltum náttúruperlum hlýtur 
að þurfa einhvern ramma og 
verndaráætlun. 

Allt það landsvæði sem kemur 
til með að falla undir fyrirhugaðan 
hálendisþjóðgarð eru þjóðlendur 
og því þurfa sveitarfélög nú 
þegar að vera í samráði við 
forsætisráðuneytið við skipu-
lagsmál. Það fyrirkomulag 
færist einfaldlega yfir á verndar-
áætlun svæðisráðsins en fólk í 
sveitarstjórn fær einnig tækifæri 
til þess að móta verndaráætlunina. 

Því er haldið fram að sam-
starfið við forsætisráðuneytið 
vegna þjóðlenda sé ágætt og ef að 
því eigi að breyta þurfi eitthvað 
betra að koma í staðinn. Ef horft 
er þó á landsvísu eru þjóðlendur 
van ræktar á mörgum stöðum 
landsins ef marka má stöðu aðal-
skipulags svæðanna. Hversu 
lengi getur hálendið beðið meðan 
ágangur ferðamanna er svo 
mikill sem raun ber vitni?

Aðalmarkmiðið með þjóð-
garði er að vernda náttúru og 
sögu hálendisins sem og að auð-
velda almenningi aðgengi að 
þjóð garðinum án þess að ganga 
of nærri náttúrunni. Til þess að 
finna jafnvægið milli hagsmuna 
manns og náttúru hefur mikið 
samráð farið fram við gerð þjóð-
garðs frumvarpsins. 

Árið 2016 skipaði Sigrún 
Magnús dóttir, þáverandi um-
hverfis ráðherra, nefnd sem átti 
að skoða forsendur fyrir stofnun 
mið hálendis þjóðgarðs. Í þessari 
nefnd sátu átta fulltrúar auk 
formanns. Meðal þessara full trúa 
voru fulltrúar Samtaka íslenskra 
sveitarfélaga úr Blá skógarbyggð 
og Þingeyjar sveit. 

Árið 2018 skipaði Guð-
mundur Ingi þverpólitíska 
nefnd um stofnun þjóðgarðs 
á mið hálendi Íslands þar sem 
full trúar Sambands íslenskra 
sveitarfélaga áttu einnig sæti 
en fulltrúi Bláskógabyggðar 
stóð svo að áliti nefndarinnar. 
Reglulega fór vinna nefndarinnar 
í samráðsgátt og alla vinnu 
nefndarinnar er hægt að finna 

Þjóðgarður fyrir framtíðina

á síðu stjórnarráðsins: https://
www.stjornarradid.is/verkefni/
umhverfi-og-natturuvernd/
natturuvernd/thjodgardar-
og-fridlyst-svaedi/nefnd-um-
stofnun-midhalendisthjodgards/

Það þarf að horfa til þess að 
margir mismunandi hagsmunir 
stangast á við vinnu sem þessa 
svo ómögulegt er að allir fái sínu 
framgengt. Hins vegar felast 
ýmis tækifæri fyrir sveitarfélögin 
í því að fá þjóðgarð til sín. Til 
dæmis hefur verið vel að því 
unnið í Ríki Vatnajökuls sem 
staðsett er á Höfn í Hornafirði 
að nýta sér þjóðgarðinn til að 
efla ferðaþjónustu á svæðinu. Að 
félaginu standa nú 80 fyrirtæki 
sem tengjast ferðaþjónustu.

Við mælum eindregið 
með því að horft sé frekar til 
tæki færanna heldur en þess 
sem getur verið hamlandi. 
Þó teljum við að orðræðan 
sé oft og tíðum á villigötum 
þegar talað er um skerðingu 
vegna þjóðgarðsins. Tvö 
dæmi hafa oft verið dregin 
fram í umræðunni. Því hefur 
verið haldið fram að nýting á 
afréttum sveitarfélaganna verði 
skert. Í frumvarpi til laga um 
Hálendisþjóðgarð segir:
„Hefðbundin landnýting, s.s. 
búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýra-
veiði og veiði í ám og vötnum, er 
rétthöfum heimil í þjóðgarðinum 
enda séu uppfyllt ákvæði 2. 
gr. þessarar laga og þeirra laga 
sem um nýtinguna fjalla og að 
nýtingin sé sjálfbær.“ Þegar talað 
er um sjálfbæra nýtingu er miðað 
við núverandi löggjöf á því sviði 
og því kemur fyrirkomulagið 
ekki til með að breytast með 
tilkomu þjóðgarðs.

Því hefur einnig verið haldið 
fram að þjóðgarður komi til með 
að hefta aðgengi heimamanna að 

landi sínu en eitt af markmiðum 
þjóðgarðsins í drögum að 
frumvarpi til laga stendur:

[Þjóðgarðurinn hefur það 
að markmiði að] „Stuðla að 
samvinnu og samstarfi við starf 
félaga og sjálfboðaliða um 
málefni landsvæðisins.“

Hins vegar er hlutverk þjóð-
garðs einnig að bæta aðgengi svo 
fleiri geti fengið að njóta nátt-
úrunnar. Fyrst og fremst hlýtur 
þó markmið stofnunar þjóðgarðs 
að vera að gæta upp á verðmætin 
sem við höfum fengið að búa við 
svo lengi. Við teljum það mikinn 
sigur til framtíðar ef sameiginleg 
verndaráætlun verði gerð fyrir 
jafn stórt og merkilegt svæði og 
til stendur. Ávinningurinn af því 
verður best metinn til framtíðar 
og komandi kynslóðir munu 
þakka okkur fyrir að standa vörð 
um þessi merkilegu svæði.

Höfundar eru Þorgerður 
M. Þorbjarnardóttir, gjaldkeri 

Ungra umhverfissinna og 
Egill Hermannsson, formaður 
landshlutanefndar félagsins á 

Suðurlandi.

Mynd er fengin úr kynningu Ásdísar Hlakkar Theodórsdóttur fyrir nefnd 
um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu 2.10.2018.

Þorrareið 
Hestamannafélagsins Sleipnis

Þorrareið hestamannafélagsins 
Sleipnis verður farin þann 
22. febrúar nk. Lagt verður af 
stað frá félagsheimili kl. 14. 
Samvera í félagsheimili eftir 
reiðtúrinn.

 
Nefndin
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Á síðasta fundi bæjarráðs Ár
borgar voru lögð fram svör 

við fyrirspurnum bæjar full trúa 
Dlista um kostnað við breyt
ingar á bókasafni og ráð húsi, sem 
staðið hafa yfir frá því á miðju 
síðasta ári. Svörin voru ekki 
birt með fundargerð bæjar ráðs á 
vefnum, en vonandi hefur verið 
bætt úr því nú. Í svörin vantar 
einnig upplýsingar um kostnað 
sem fallið hefur til á þessu ári, en 
reikningar fyrir janúar eru nú að 
tínast inn. 

Ástæða þess að svörin voru 
ekki birt með fundargerðinni er 
kann ski sú að ráðamenn vilja 
ekki að almenningur sjái hvernig 
fjár mála stjórnin og stjórnsýslan 
í þessu litla máli hefur verið. 
Kostn aður fór langt fram úr 
áætlunum og virðist helst að það 
hafi verið lagt af stað í vegferð 
sem ekki var búið að hugsa 
til enda. Áætlanir voru gerðar 
eftirá, og dugði samt ekki til að 
ná utan um kostnaðinn. Sótt var 
um byggingarleyfi löngu eftir 
að framkvæmdir hófust. Val á 
hönnuðum var gert eftir stutt 
spjall sviðsstjóra við hönnuðinn, 
sem síðan var ráðinn að verkinu. 
Ekki var spjallað við neina aðra. 
Óljóst er hver tók ákvörðun um 
að ráðast í verkefnið. Eingöngu 
er getið um spjall sviðsstjóranna 
og ráðgjöf Haraldar Líndal. 
Sviðsstjórarnir hafa ekki heimild 
til að ráðast í verkefni sem ekki 
er fjármagnað. Því síður utan
aðkomandi ráðgjafi – átti ekki 
líka ráðgjöfin að miða að því að 
spara? Stoppa lekann?

Það er ótrúlegt, en satt, að 
hönnunar kostnaður var um ára
mótin kominn í rúmlega 18 
milljónir króna, með vsk, og 
sér ekki fyrir endann á því. Enn 
er eftir að fara í 3ju hæðina og 

Ráðhúsbraggablús

það virðist hafa gleymst að gera 
ráð fyrir því að það þyrfti að 
uppfylla kröfur um brunahönnun 
verksins. Öll brunahólfun sem til 
staðar var í húsinu var eyðilögð 
og þarf því að hugsa það allt upp 
á nýtt og endurbyggja. 

Útlit er fyrir að heildarverkið 
fari í a.m.k. 100 milljónir króna, 
og að hönnunarkostnaður muni 
nema um 20%. Svona stærðir eru 
óþekktar, nema í svokölluðum 
„braggamálum“. Athugið að það 
er ekki verið að hanna nýtt hús, 
það er einungis verið að breyta 
húsnæði, sem reyndar var líka 
breytt síðast þegar B- og S-listi 
voru við völd. Stærstur hluti 
hönnunarkostnaðar hefur verið 
greiddur fyrirtæki sem heitir Plan 
21 ehf. Gott að komast í svona 
feitan bita án verðkönnunar, 
eða án þess að öðrum sé gefinn 
kostur á að koma í spjall um 
hugmyndir.  

Lagt var af stað í verkefnið 
með fjárheimild upp á 5 milljónir 
króna. Sú heimild dugði fram 
í maí. Þá var heldur gefið í og 
verklegar framkvæmdir hófust. 
Í september var loks gerður 
viðauki við fjárhagsáætlun að 
fjárhæð 39 milljónir króna, að 
verulegu leyti kostnaður sem 
þegar hafði fallið til, og að öllu 
leyti kostnaður sem þegar hafði 

verið stofnaði til með því að 
ráða verktaka til starfa. Í lok árs 
stóð verkið í 65,3 milljónum 
króna, framúrkeyrslan var þá 
komin í 21,3 milljónir, eða 
48,4% af upphaflegri áætlun 
og viðauka, sem gerður var 
eftirá. Sé eingöngu miðað við 
fjárheimildina sem var til staðar 
þegar látið var vaða í verkið er 
framúrkeyrslan 1.200%. Geri 
aðrir betur. 

Áætlað er að verkið eigi eftir 
að kosta 40 milljónir króna til 
viðbótar. Það verður fróðlegt að 
sjá hvernig þetta endar. Hefði 
kannski mátt nota ríflega 100 
milljónir króna af almannafé í 
eitthvað annað? Þurfti virkilega 
að eyða svona stórum fjárhæðum 
í hönnun? Hefði mátt kaupa 
húsgögn sem kostuðu minna 
en 5 milljónir króna? Þarf að 
þenja stjórnsýsluna það mikið 
út að svona framkvæmdir séu 
nauðsynlegar? Hvernig má það 
vera að lagt sé af stað í 100 
milljón króna verkefni með 5 
milljóna eyðslufé í farteskinu? 
Hver tók eiginlega ákvörðun 
um að fara í þetta verk? Hvernig 
enda stóru málin, ef litlu málin 
fara svona?

Bæjarfulltrúar D-lista

Álagningu fasteignagjalda í Skeiða- og Gnúpverjahreppi árið 2020 
er lokið. Hvorki verða sendir út álagningarseðlar né greiðsluseðlar 
vegna fasteignagjaldanna, nema þess verði óskað sérstaklega.

Á vefsíðunni Ísland.is eru álagningarseðlar birtir rafrænt undir 
flipanum ,,mínar síður“. Innskráning fer fram með veflykli skattsins 
eða með rafrænum skilríkjum. Kröfur birtast eins og áður í netbönkum 
greiðenda. 

Allar nánari upplýsingar veitir Þuríður Jónsdóttir aðalbókari 
sveitarfélagsins í síma 486-6100, netfang dudda@skeidgnup.is

Fyrir hönd Skeiða- og Gnúpverjahrepps,
Kristófer Tómasson sveitarstjóri. 

Álagning fasteignagjalda 
í Skeiða- og 

Gnúpverjahreppi 2020  

Innritun barna sem eru fædd árið 2014 og eiga að hefja skólagöngu 
í Sveitarfélaginu Árborg haustið 2020 fer fram 14.-24. febrúar 
næstkomandi. Hægt er að innrita rafrænt í viðkomandi grunnskóla 
inni á Mín Árborg á arborg.is eða á eyðublöðum sem eru aðgengileg 
á heimasíðum grunnskólanna og í Ráðhúsinu. Þeim umsóknum á að 
skila í viðkomandi skóla. 

Upplýsingar um skólahverfi hvers skóla er að finna á www.arborg.is. 
Nemendur sem eiga skólahverfi í nýjum grunnskóla í Björkustykki 
innritast í Vallaskóla. 

Upplýsingar um innritun er hægt að fá í grunnskólunum og hjá 
þjónustuveri Árborgar, s. 480 1900.

 
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 

 Sunnulækjarskóli 
 Vallaskóli 

Innritun í grunnskóla 
skólaárið 2020−2021

Báran, stéttarfélag auglýsir orlofshús félagsins laus til umsókna 
fyrir páskavikuna 8. apríl – 15. apríl 2020.

Umsóknarfrestur er til 24. febrúar nk. Hægt er að sækja um á 
Orlofssíðu Bárunnar, einnig verður hægt að fá aðstoð við umsóknaferlið 

á skrifstofu félagsins að Austurvegi 56, 800 Selfoss eða í síma 
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna, 480 5000.

Úthlutun orlofshúsa mun liggja fyrir þann 28. febrúar nk. Öllum 
umsóknum verður svarað.

Verð á vikudvöl í Þverlág 2, 4 og 6 og Grýluhrauni er 20.000 kr. 
Vikudvöl í orlofsíbúð á Akureyri er 22.000 kr. (24 punktar).

Leigutímabil er frá miðvikudegi til miðvikudags. Íbúðin Sóltúni 28, Rvk. 
verður í sveigjanlegri leigu eins og verið hefur hingað til.

Báran, stéttarfélag
Austurvegi 56, 800 Selfoss -  sími 480 5000

baran@baran.is – https://www.baran.is.

Orlofshús Bárunnar
stéttarfélags um

páska 2020

BrennuNjáls sögu eða Njálu 
þekkja eflaust flestir en hún er 

ein lengsta og jafn framt vin sælasta 
verk íslens kra forn bók mennta. 
Sagan þykir vera afburða vel 
skrif uð og mann lýsingar eru 
sér lega glöggar og getur les
andinn oftast séð persónuna 
fyrir sér er hann les. Það 
er einmitt það sem Kristín 
Ragna Gunnarsdóttir gerði 
en hún er teiknari, listamaður 
og hönnuður Njálurefilsins. 
Sam kvæmt Íslenskri orðabók frá 
2002 er refill „lárétt veggtjald, 
langt og fremur mjótt, með 
útsaumuðum myndum (með 
refilsaumi)“. Njálurefillinn er 90 
metra langur en verkefnið snýst 
um að sauma Brennu-Njálssögu 
í hördúk með íslensku ullargarni 
sem er sérstaklega litað fyrir 
verkefnið með íslenskum jurtum.  
Refillinn er hýstur í Sögusetrinu 
á Hvolsvelli og þar fer 
saumaskapurinn fram. Vinnan 
við refilinn hófst þann 2. febrúar 
2013 og varð því 7 ára á dögunum.  
Haldið var upp á afmælið með 

Afmæli Njálurefilsins - Refillinn 7 ára

pompi og prakt í Sögusetrinu 
á Hvolsvelli þar sem mennta- 
og menningarmálaráðherra, 
Lilja Alfreðsdóttir, mætti ásamt 
Kristínu Rögnu, hönnuði 
refilsins.  Margt var um manninn 
og mikil hátíðarhöld og gestir 
fengu að sauma í refilinn. Búið 
er að fletta út reflinum í síðasta 

sinn og unnið er að því að 
sauma síðustu myndirnar sem 
að öllum líkindum klárast með 
vorinu.  Ýmsar hugmyndir eru 
um framtíð refilsins og hvar 
hann muni verða til sýnis svo 
það verður spennandi að sjá hvað 
framtíðin ber í skauti sér.



Miðvikudagur  12. febrúar 2020    5DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Gunnar

4    Miðvikudagur  12. febrúar 2020 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands4    Miðvikudagur  11. september 2019 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands4    Miðvikudagur  11. september 2019 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Útgefandi: Dagskráin, Eyravegi 25, 800 Selfoss, 
sími 482 1944, fax 482 2835, dagskrain@prentmet.is.
Ritstjóri: Gunnar Páll Pálsson, sími 856 0673, 
gunnarp@prentmet.is. 
Auglýsingar: Katla Harðardóttir, 
sími 482 1944, katla@prentmet.is
Dagskráin kemur út á hverjum 
miðvikudegi. Allt efni og auglýs-
ingar berist í Prentmet, Eyravegi 25, 
Selfossi, fyrir hádegi á mánu dögum. 
Upplag 9700 eintök. 
Dreift ókeypis í allar sýslur austan 
Hellisheiðar. Dagskráin er aðili að 
samtökum bæjar- og héraðsfréttablaða. 

ISSN 1670-407X
Svansmerkið, Prentgripur, 1041 0858

 

Ég skora á vinkonu mína Dragica Petrovic til að heilla Sunn-
lendinga.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Sveinbjörn J. Arngrímsson.

Ég átti góðan vin, þar til hann 
ákvað að skora á mig. En hvað 
um það.

Hér koma nokkrar ögrandi 
tillögur fyrir ykkur.

 
Eggjakaka / Omeletta
4 eggjum skellt í skál og hrært 
vel.

Kíkja í ísskápinn og sjá 
hvað er til, skera það niður 
frekar „nett“ mæli með pyls-
um. :) Þegar skurðarbrettið er 
orðið vel hlaðið af góðgæti 
þá smellið því aðeins á heita 
pönnuna með smá smjörklípu 
og steikið í nokkrar mínútur. 
Takið síðan blönduna ykkar af 
pönnunni og setjið í skál. Þá er 
komið að því að renna eggj-
unum á pönnuna, vanda sig. 
Þegar eggin eru farin að taka 
sig þá setjum við gúmmelaðið 
ofan á. Svo er að loka, fara var-
lega með að setja saman omel-
ettuna. Svo steikt og velt fram 
og til baka eftir smekk hvers 
og eins.

 
Ostapylsa (masterpiece)
SS pylsur brúkaðar í verk-
efnið. Skerið pylsurnar var-
lega, vandið ykkur. Fletjið 
þær svo út. Ostasneiðar rifn-
ar í passlega stærð þannig að 
osturinn fari alveg yfir alla 
pylsuna. Mæli með að þið 
prófið að gera þetta á pönnu, 
það er reyndar mjög þægilegt 
og fljótlegt að gera þetta í ör-
bylgjuofninum. Mæli með því 
ef þú ert á hraðferð. Muna að 
krydda eftir smekk.

 

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

Mæli að lokum með að þið 
prófið þessa LKL skúffuköku, 
algjör snilld!
 
1 msk. skyndikaffi
100 g kókoshveiti
70 g kakó
1 tsk. vínsteinslyftiduft
1 tsk. matarsódi
80 g Sukrin gold
80 g Sukrin sæta
160 g mæjones (einnig gott að 
nota laktósafría ab-mjólk).  
250 ml vatn
6 egg
 
Þeytið egg og sætu saman í 
3-5 mínútur, bætið mæjonesi 
við og þeytið áfram. Blandið 
þurrefnum saman í skál. Bætið 
vatninu og ab-mjólkinni og 
þurrefnum til skiptis við eggja-
blönduna.

Smyrjið skúffukökuform 
og hellið deiginu í. Bakið á 
170°C í um 35 mín.

 
Smjörkrem í stíl:
230 g smjör við stofuhita
2 msk. rjómi
1 msk. skyndikaffiduft
80 g sæta, fínmöluð
2 msk. kakó
 
Kælið kökuna, smyrjið kremi 
yfir og stráið að lokum kókos-
mjöli yfir kökuna.

Láttu nú verða að því, þú þarft að framkvæma til að 
eitthvað breytist. Við vitum að þú hefur lengi ætlað 
að láta slag standa. Við tökum vel á móti þér í Selinu 

við Engjaveg 48 þann 16. september kl. 20:00. Power-
talk deildin Jóra.

HVAR ERTU? VIÐ ERUM 
AÐ BÍÐA EFTIR ÞÉR!

Laugardagskvöldið 21. sept-
ember fer fram lokahóf 

Knattspyrnudeildar Umf. Sel-
foss í Hvítahúsinu. Þar munu 
konur og karlar í meistarflokki 
og 2. Flokki fagna árangri 
sumarsins ásamt stuðnings-
mönnum. Að loknu borðhaldi 
og skemmtun munu drengirnir 
í hljómsveitinni Bandmönnum 

og Herra Hnetusmjör leika fyr-
ir dansi, en veislustjóri verður 
fótbolta séníið og fyrrverandi 
útvarpsstjarnan Hjörvar Haf-
liðason. Forsala miða fer fram 
hjá Elísabetu s: 899-2194. 
og Dóru í s: 864-2482 fólk 
hvatt til að tryggja sér miða á 
skemmtilegt kvöld.

Lokahóf Umf. Selfoss 
í Hvítahúsinu

Ungmennabúðir UMFÍ að Laugarvatni ganga vel
„Við erum öll ótrúlega ánægð. 
Nemendurnir eru jákvæðir og 
kátir og þeim líður afskaplega 
vel,“ segir Júlía Guðmunds-
dóttir kennari við Vættaskóla í 
Grafarvogi. Nemendur í 9. bekk 
skólans voru þeir fyrstu sem 
komu í endurbættar Ungmenna- 
og tómstundabúðir UMFÍ að 
Laugarvatni í vikunni. Nem-
endurnir eru 36 talsins og komu 
þeir ásamt Júlíu og Renate Bru-
novska, hinum umsjónarkennara 
bekkjarins að Laugarvatni. Þar 
dvelur hópurinn fram á föstudag.

Júlía segir hópinn hafa nóg að 
gera alla dagana og dagskrána 
þéttbókaða frá klukkan 8 á 
morgnana til 9 á kvöldin. Nóg er 
um að vera, íþróttatengdir leikir, 
æfingar hvers konar og viðburðir 
af ýmsum toga sem tengjast úti-
vist, hreyfingu og ætlaðir eru til 
að efla félagsfærni. Markmiðið 
með dvölinni er að efla vitund 
ungmennanna fyrir umhverfi 
sínu og samfélagi ásamt því að 
gera heilbrigðum lífsstíl hátt 
undir höfði.

Nemendum, sem koma á 
Laugarvatn, er ekki heimilt að 
koma með síma, tölvur eða nesti 
að heiman og þurfa að haga sér 
innan þess ramma sem þar er 
settur. Bæði Júlía og Renate 
segja það hafa gengið vel fyrsta 
daginn og enginn afsláttur verið 
gefinn.

„Við erum mjög strangar 
en náum vel til krakkanna. Það 
skiptir máli að setja þeim ramma 
og þá fara þau eftir því sem við 
segjum. Enginn kemst upp með 
múður. En auðvitað er það for-
eldranna líka að fara eftir reglun-
um,“ segir Renate.

Júlíu finnst hún reyndar komin 
heim enda uppalin á Laugarvatni. 
Hún bendir á að krökkunum líði 
afskaplega vel þarna. Nokkur 
þeirra séu þegar farin að huga 
að næstu skrefum í námi og hafi 
þau pantað hjá henni heimsókn 
í vikunni í Menntaskólann að 
Laugarvatni sem er í göngufæri 
frá Ungmennabúðunum.

UMFÍ hefur starfrækt Ung-
mennabúðir á Laugum í Sæl-
ingsdal frá árinu 2005. Starfsem-
in hefur nú verið flutt í gömlu 
íþróttamiðstöðina að Laugarvatni 
og er verið að byggja þar upp 
frábæra aðstöðu fyrir nemendur 
sem þar dvelja.

Nóg verður um að vera í 
vetur því um 2.000 nemendur 
eru bókaðir í Ungmennabúðir á 
Laugarvatni yfir skólaárið þótt 
það sé nýhafið og inn í næsta 
sumar.

Ítarlegri upplýsingar um Ung-
mennabúðirnar á Laugarvatni má 
sjá á ungmennabudir.is.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 

í hverri viku

82%

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 

í yfir 50 ár.

NEI

Já

18%

82%

 

Ég ætla síða að skora á vinkonu mína hana Berglindi Ólafsdóttur, 
að vera næsti matgæðingur vikunnar. Hlakka til að sjá hvað hún 
töfrar fram.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Ég vil þakka frænku minni 
og vinkonu henni Karitas 

fyrir þessa skemmtilegu 
áskorun. 
Ég nenni yfirleitt ekki að eyða 
of miklu tíma í eldhúsinu en 
áhugi minn á eldamennsku 
fer sífellt vaxandi. Ég elska 
pasta og langar mig að deila 
með ykkur einum af mínum 
uppáhalds pastaréttum sem 
er ótrúlega einfaldur og 
bragðgóður, uppskrifin er frá 
solrundiego.is 

Carbonara 

Hráefni:
Pasta (spaghetti)
Pepperoni (eða beikon)
Hvítlaukur
Rifinn ostur
Parmesan
1/2 laukur
2dl rjómi
3 egg
Pipar
Salt

Aðferð:
Byrjið á því að sjóða pastað eða 
spaghetti og látið það sjóða á 
meðan þið steikið lauk, hvítlauk 
og pepperoni (beikon) á pönnu 
með dass af olíu. Látið það 
steikjast í smá stund eða þangað 
til laukurinn er orðinn gylltur. 
Þegar það er tilbúið hellið því í 
skál og látið bíða. Hellið síðan 
rjómanum, ostinum, eggjunum 
og kryddinu á pönnuna á mjög 
lágum hita og látið þykkna 
aðeins á meðan þið hrærið. 
Hellið síðan því sem var sett 
í skál saman við og að lokum 
bætið við pastanu. Mæli 
með að bera þetta fram með 
parmesan, hvítlauksbrauði og 
ekki skemmir að hafa hvítvín 
með.
Einnig langar mig að deila með 

ykkur jarðaberja og kiwi köku 
frá Berglindi vinkonu minni en 
hún er einnig einföld, klikkar 
ekki og er alveg svakalega 
bragðgóð.

Jarðaberja og kiwi kaka

Hráefni:
4 eggjahvítur
2 dl púðursykur
Rice Krispies eftir smekk 
1 peli rjómi
Jarðarber
Kiwi

Aðferð:
Þeytið eggjahvítur og 
púðursykur saman þar til 
marensinn er orðinn stífur. 
Síðan bætið þið venjulega 
sykrinum og Rice Krispies-inu 
saman við og hrærið varlega. 
Því næst er marensinn settur 
í stórt eldfast mót og bakaður 
á 150°C í ca. 50 mín. Þeyta 
síðan rjóma og setja hann á 
marensinn, best er að leyfa 
þessu að vera í kæli yfir nótt. 
Skera síðan niður ávexti og 
setja ofan á kökuna. Njótið!
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Ég þakka áskorunina og skora næst á elskulegu tengdamóður mína 
Hrafnhildi Valgarðsdóttur að vera næsta matgæðing vikunnar.

Matgæðingar eru beðnir að senda á dagskrain@prentmet.is 
uppskrift ásamt mynd af sér eigi síðar en á sunnudegi.

Matgæðingur vikunnar er 
Hróbjartur Heiðar Ómars-
son.

Doritos kjúklingaréttur

4 kjúklingabringur
1 dós mexíkósk ostasósa
1 dós salsasósa
Rifinn ostur ca. 1 poki
1 poki Doritos-snakk 

að eigin val.
 
Kjúklingurinn er skorinn í 
bita, kryddaður eftir smekk 
og steiktur á pönnu, því næst 
er Doritos-snakkið mulið að-
eins í eldfast mót og dreift vel 
yfir botninn, þá er salsasós-
unni dreift vel yfir snakkið 
og ostasósunni yfir það. Þá 
er kjúklingurinn settur yfir 
sósurnar, ofan á er svo settur 
rifinn ostur eftir smekk en mér 
finnst gott að setja dálítið vel 
af osti yfir. 

Sett svo inn í ofn á 200°C í 
15-20 mín. 

Meðlæti getur verið t.d. 
hrísgrjón og ferskt salat úr ís-
lensku grænmeti en einnig er 
þetta rosalega gott bara eitt og 
sér.

Marensterta með 
kókosbollurjóma og 
jarðarberjum
 
Marengsbotnar:
6 eggjahvítur
300 gr. sykur
1/2 tsk. vínsteinslyftiduft
50-100 gr. rjómasúkkulaði 

frá Nóa Síríusi eftir smekk 
hvers og eins.

Hitið ofn í 120 gráður með 
blæstri. Þeytið eggjahvíturnar 
þar til þær verða froðukennd-
ar. Bætið sykrinum smám 
saman út í. Þeytið í 1-2 mín-

Sunnlenski
matgæðingurinn
Sunnlenski
matgæðingurinn

útur. Bætið þá vínsteinslyfti-
duftinu út í. Súkkulaðið er 
síðan smátt skorið og blandað 
varlega saman við án þess að 
hvíturnar falli. Dreifið jafnt úr 
marengsinum á tvær smjör-
pappírsklæddar bökunarplötur 
þannig að hann myndi tvo um 
það bil jafn stóra hringi. Bak-
ið í 90 mínútur. Slökkvið þá á 
ofninum, opnið hann og leyfið 
að kólna í um 1 klst.

Fylling:
5 dl rjómi
4 kókosbollur
Jarðarber

Þeytið rjómann og brjótið 
kókosbollurnar saman við. 
Dreifið yfir annan marengs-
botninn. Skerið jarðarber 
í sneiðar og leggið ofan á 
rjómann, setjið svo hinn mar-
engsbotninn ofan á.

Ofan á:
1 poki Dumle 

karamellur (120 gr.)
1 dl rjómi
Jarðarber

Aðferð: Bræðið saman í potti 
við vægan hita. Kælið og 
hellið yfir tertuna. Skreytið 
með jarðarberjum.

Hanna Lára Bjarnadóttir
Edvin Kristinsson

Ólafur B. Sigursveinsson    Marlín Aldís Stefánsdóttir
Þorsteinn Loftsson    Steinunn Lilja Heiðarsdóttir
Magnús Helgi Loftsson    Alina Elena Balusanu

Berglind Ósk Loftsdóttir
og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug 
vegna andláts og útfarar ástkærs eigin-
manns míns, föður, tengdaföður og afa,

Lofts Þorsteinssonar,
Haukholtum.

Skrifstofa Pacta lögmanna 
og Motus hefur verið flutt 

í nýtt og glæsilegt húsnæði á 
jarðhæð í Miðgarði, Austurvegi 
4 á Selfossi. Skrifstofan var 
áður staðsett hinum megin við 
götuna að Austurvegi 3. Jón Páll 
Hilmarsson, lögmaður hjá Pacta 
segir í samtali við Dagskrána: 
„Hin nýja staðsetning bætir að-

Pacta lögmenn flytja yfir götuna
gengi og aðstöðu viðskiptavina 
og starfsfólks, en rýmið hefur 
verið algjörlega endurnýjað og 
klæðskerasniðið undir starfsemi 
Pacta og Motus. Flutningarnir 
hafa gengið mjög vel. Við hjá 
Pacta og Motus bjóðum við-
skiptavini velkomna í nýja og 
glæsilega starfsstöð okkar.“

Innleiðing stöðumats fyrir 
nemendur af erlendum upp-

runa er nú hafið í grunnskólum 
Árborgar og einnig í Fjölbrauta-
skóla Suðurlands. Nýlega var 
haldið námskeið í Hljómahöll 
í Reykjanesbæ fyrir fulltrúa 
allra grunnskóla í Árborg, 
Reykjanesbæ og Hafnarfirði. 
Námskeiðið sóttu einnig aðilar 
frá Fjölbrautaskóla Suðurlands, 
Miðju máls og læsis, Mennta-
málastofnun, KÍ og Fella-
skóla. Skólaþjónusta Árborgar, 
fræðslusvið Reykjanesbæjar, 
fræðslu- og frístundaþjónusta 
Hafnarfjarðar hafa átt í sam-
starfi um þróun stöðumats fyrir 
nemendur af erlendum uppruna 
sem eru tiltölulega nýkomnir til 
landsins. Verkefnið gengur m.a. 
út á það að styrkja nám, líðan og 
félagslega stöðu þessara nem-
enda í skólum. Aneta Figlarska, 
Hrund Harðardóttir og Þorsteinn 
Hjartarson sitja í stýrihópnum 
fyrir hönd Árborgar. Dagskráin 
ræddi við Þorstein Hjartarson, 
sviðsstjóra fjölskyldusviðs hjá 
Árborg um málið.

Hækkandi hlutfall nemenda 
af erlendum uppruna 
kallar á breytta nálgun
„Hlutfall nemenda af erlendum 
uppruna er alltaf að hækka í 
Sveitarfélaginu Árborg sem og í 
mörgum öðrum sveitarfélögum. 

Í Vallaskóla er það um 17% og 
25% í leikskólunum Álfheim-
um og Árbæ. Með stöðumatinu 
er hægt að staðsetja nemendur 
og auðvelda þar með kennurum 
og skólastjórnendum að skipu-
leggja nám hvers nemanda út frá 
styrkleika hans og þörfum, en 
lagt er mat á fyrri þekkingu og 
reynslu, læsi og talnaskilning,“ 
segir Þorsteinn um stöðumatið.

Stöðumatið er sænskt að 
uppruna og hefur verið notað 
þar með góðum árangri. Valla-
skóli á Selfossi, Háaleitisskóli 
í Reykjanesbæ og Lækjarskóli 
í Hafnarfirði hafa verið þátt-
tökuskólar frá byrjun. Nú verður 
hins vegar unnið að því að koma 
stöðumatinu í framkvæmd í 
öllum grunnskólum sveitarfé-
laganna þriggja og framhalds-
skólum þeirra hefur einnig boð-
ist þátttaka. „Fjölbrautaskóli 
Suðurlands þáði boðið sem er 

jákvætt fyrir allt skólasamfélag-
ið í Árborg,“ segir Þorsteinn.

Stöðumat fer einnig 
í leikskólana
Aðspurður um hvað sé framund-
an í verkefninu segir Þorsteinn: 
„Nú verður stöðumatinu fylgt 
betur eftir og meðal þess sem 
verður gert er að halda sambæri-
legt námskeið og var í Hljóma-
höll fyrir alla grunnskóla í 
Reykjavík í næsta mánuði. Þar 
verða þær Aneta og Hrund með-
al kennara. Verkefnið er styrkt 
úr Sprotasjóði og faghópurinn 
fékk framhaldsstyrk v/leik-
skólahlutans og er þegar búinn 
að láta þýða sambærilegt efni 
fyrir leikskólana. Því verður hr-
int af stað í vetur með leikskól-
ann Árbæ sem þátttökuskóla Ár-
borgar í undirbúningnum, segir 
Þorsteinn að lokum. -gpp

Innleiða stöðumat fyrir nemendur 
af erlendum uppruna

Mynd: Aðsend.

Í dag, mánudaginn 23. septem-
ber 2019, kom 27 manna sendi-

nefnd frá stjórnsýslu S-Kóreu í 
heimsókn til Heilbrigðisstofnun-
ar Suðurlands (HSU). Þau höfðu 
sérstakan áhuga á að kynna sér 
stjórnsýsluna á Suðurlandi, 
heilbrigðisþjónustuna og áskor-
anir í tengslum við ferðamenn, 
skipulag þjónustu við aldraða og 
fjarheilbrigðisþjónustu. Heim-
sókn þeirra var skipulögð í sam-

Sendinefnd frá S-Kóreu heimsækir HSU
vinnu við Samband sunnlenskra 
sveitarfélaga. Bjarni Guðmunds-
son framkvæmdastjóri SASS 
stýrði fundinum.  Framsögu og 
kynningar fyrir hópinn fluttu 
Eva Björk Harðardóttir odd-
viti Skaftárhrepps og formaður 
SASS, Herdís Gunnarsdóttir 
forstjóri HSU og Pétur Péturs-
son slökkviliðsstjóri Brunavarna 
Árnessýslu. Mikil ánægja var 
með heimsókn hópsins.

Silja Hjaltadóttir.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána 

í hverri viku

82%
Auglýsingasíminn er 

482 1944

Þegar horft er til framtíðar 
verður að hugsa um hvernig 

mál hafa þróast á undanförnum 
árum. Gestum fjölgar til 
landsins og ferðamenn sækja 
í auknum mæli á hálendi 
Íslands. Einnig sjáum við 
ósnortin víðerni í heiminum 
verða æ sjaldgæfari. Aukið 
upplýsingaflæði og samfélags
miðlar gera ferðamanna straum-
inn ófyrirsjáanlegri. Ef vel á 
að standa að verki í að hlúa að 
óspilltum náttúruperlum hlýtur 
að þurfa einhvern ramma og 
verndaráætlun. 

Allt það landsvæði sem kemur 
til með að falla undir fyrirhugaðan 
hálendisþjóðgarð eru þjóðlendur 
og því þurfa sveitarfélög nú 
þegar að vera í samráði við 
forsætisráðuneytið við skipu-
lagsmál. Það fyrirkomulag 
færist einfaldlega yfir á verndar-
áætlun svæðisráðsins en fólk í 
sveitarstjórn fær einnig tækifæri 
til þess að móta verndaráætlunina. 

Því er haldið fram að sam-
starfið við forsætisráðuneytið 
vegna þjóðlenda sé ágætt og ef að 
því eigi að breyta þurfi eitthvað 
betra að koma í staðinn. Ef horft 
er þó á landsvísu eru þjóðlendur 
van ræktar á mörgum stöðum 
landsins ef marka má stöðu aðal-
skipulags svæðanna. Hversu 
lengi getur hálendið beðið meðan 
ágangur ferðamanna er svo 
mikill sem raun ber vitni?

Aðalmarkmiðið með þjóð-
garði er að vernda náttúru og 
sögu hálendisins sem og að auð-
velda almenningi aðgengi að 
þjóð garðinum án þess að ganga 
of nærri náttúrunni. Til þess að 
finna jafnvægið milli hagsmuna 
manns og náttúru hefur mikið 
samráð farið fram við gerð þjóð-
garðs frumvarpsins. 

Árið 2016 skipaði Sigrún 
Magnús dóttir, þáverandi um-
hverfis ráðherra, nefnd sem átti 
að skoða forsendur fyrir stofnun 
mið hálendis þjóðgarðs. Í þessari 
nefnd sátu átta fulltrúar auk 
formanns. Meðal þessara full trúa 
voru fulltrúar Samtaka íslenskra 
sveitarfélaga úr Blá skógarbyggð 
og Þingeyjar sveit. 

Árið 2018 skipaði Guð-
mundur Ingi þverpólitíska 
nefnd um stofnun þjóðgarðs 
á mið hálendi Íslands þar sem 
full trúar Sambands íslenskra 
sveitarfélaga áttu einnig sæti 
en fulltrúi Bláskógabyggðar 
stóð svo að áliti nefndarinnar. 
Reglulega fór vinna nefndarinnar 
í samráðsgátt og alla vinnu 
nefndarinnar er hægt að finna 

Þjóðgarður fyrir framtíðina

á síðu stjórnarráðsins: https://
www.stjornarradid.is/verkefni/
umhverfi-og-natturuvernd/
natturuvernd/thjodgardar-
og-fridlyst-svaedi/nefnd-um-
stofnun-midhalendisthjodgards/

Það þarf að horfa til þess að 
margir mismunandi hagsmunir 
stangast á við vinnu sem þessa 
svo ómögulegt er að allir fái sínu 
framgengt. Hins vegar felast 
ýmis tækifæri fyrir sveitarfélögin 
í því að fá þjóðgarð til sín. Til 
dæmis hefur verið vel að því 
unnið í Ríki Vatnajökuls sem 
staðsett er á Höfn í Hornafirði 
að nýta sér þjóðgarðinn til að 
efla ferðaþjónustu á svæðinu. Að 
félaginu standa nú 80 fyrirtæki 
sem tengjast ferðaþjónustu.

Við mælum eindregið 
með því að horft sé frekar til 
tæki færanna heldur en þess 
sem getur verið hamlandi. 
Þó teljum við að orðræðan 
sé oft og tíðum á villigötum 
þegar talað er um skerðingu 
vegna þjóðgarðsins. Tvö 
dæmi hafa oft verið dregin 
fram í umræðunni. Því hefur 
verið haldið fram að nýting á 
afréttum sveitarfélaganna verði 
skert. Í frumvarpi til laga um 
Hálendisþjóðgarð segir:
„Hefðbundin landnýting, s.s. 
búfjárbeit, fuglaveiði, hreindýra-
veiði og veiði í ám og vötnum, er 
rétthöfum heimil í þjóðgarðinum 
enda séu uppfyllt ákvæði 2. 
gr. þessarar laga og þeirra laga 
sem um nýtinguna fjalla og að 
nýtingin sé sjálfbær.“ Þegar talað 
er um sjálfbæra nýtingu er miðað 
við núverandi löggjöf á því sviði 
og því kemur fyrirkomulagið 
ekki til með að breytast með 
tilkomu þjóðgarðs.

Því hefur einnig verið haldið 
fram að þjóðgarður komi til með 
að hefta aðgengi heimamanna að 

landi sínu en eitt af markmiðum 
þjóðgarðsins í drögum að 
frumvarpi til laga stendur:

[Þjóðgarðurinn hefur það 
að markmiði að] „Stuðla að 
samvinnu og samstarfi við starf 
félaga og sjálfboðaliða um 
málefni landsvæðisins.“

Hins vegar er hlutverk þjóð-
garðs einnig að bæta aðgengi svo 
fleiri geti fengið að njóta nátt-
úrunnar. Fyrst og fremst hlýtur 
þó markmið stofnunar þjóðgarðs 
að vera að gæta upp á verðmætin 
sem við höfum fengið að búa við 
svo lengi. Við teljum það mikinn 
sigur til framtíðar ef sameiginleg 
verndaráætlun verði gerð fyrir 
jafn stórt og merkilegt svæði og 
til stendur. Ávinningurinn af því 
verður best metinn til framtíðar 
og komandi kynslóðir munu 
þakka okkur fyrir að standa vörð 
um þessi merkilegu svæði.

Höfundar eru Þorgerður 
M. Þorbjarnardóttir, gjaldkeri 

Ungra umhverfissinna og 
Egill Hermannsson, formaður 
landshlutanefndar félagsins á 

Suðurlandi.

Mynd er fengin úr kynningu Ásdísar Hlakkar Theodórsdóttur fyrir nefnd 
um stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu 2.10.2018.

Þorrareið 
Hestamannafélagsins Sleipnis

Þorrareið hestamannafélagsins 
Sleipnis verður farin þann 
22. febrúar nk. Lagt verður af 
stað frá félagsheimili kl. 14. 
Samvera í félagsheimili eftir 
reiðtúrinn.

 
Nefndin
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Á síðasta fundi bæjarráðs Ár
borgar voru lögð fram svör 

við fyrirspurnum bæjar full trúa 
Dlista um kostnað við breyt
ingar á bókasafni og ráð húsi, sem 
staðið hafa yfir frá því á miðju 
síðasta ári. Svörin voru ekki 
birt með fundargerð bæjar ráðs á 
vefnum, en vonandi hefur verið 
bætt úr því nú. Í svörin vantar 
einnig upplýsingar um kostnað 
sem fallið hefur til á þessu ári, en 
reikningar fyrir janúar eru nú að 
tínast inn. 

Ástæða þess að svörin voru 
ekki birt með fundargerðinni er 
kann ski sú að ráðamenn vilja 
ekki að almenningur sjái hvernig 
fjár mála stjórnin og stjórnsýslan 
í þessu litla máli hefur verið. 
Kostn aður fór langt fram úr 
áætlunum og virðist helst að það 
hafi verið lagt af stað í vegferð 
sem ekki var búið að hugsa 
til enda. Áætlanir voru gerðar 
eftirá, og dugði samt ekki til að 
ná utan um kostnaðinn. Sótt var 
um byggingarleyfi löngu eftir 
að framkvæmdir hófust. Val á 
hönnuðum var gert eftir stutt 
spjall sviðsstjóra við hönnuðinn, 
sem síðan var ráðinn að verkinu. 
Ekki var spjallað við neina aðra. 
Óljóst er hver tók ákvörðun um 
að ráðast í verkefnið. Eingöngu 
er getið um spjall sviðsstjóranna 
og ráðgjöf Haraldar Líndal. 
Sviðsstjórarnir hafa ekki heimild 
til að ráðast í verkefni sem ekki 
er fjármagnað. Því síður utan
aðkomandi ráðgjafi – átti ekki 
líka ráðgjöfin að miða að því að 
spara? Stoppa lekann?

Það er ótrúlegt, en satt, að 
hönnunar kostnaður var um ára
mótin kominn í rúmlega 18 
milljónir króna, með vsk, og 
sér ekki fyrir endann á því. Enn 
er eftir að fara í 3ju hæðina og 

Ráðhúsbraggablús

það virðist hafa gleymst að gera 
ráð fyrir því að það þyrfti að 
uppfylla kröfur um brunahönnun 
verksins. Öll brunahólfun sem til 
staðar var í húsinu var eyðilögð 
og þarf því að hugsa það allt upp 
á nýtt og endurbyggja. 

Útlit er fyrir að heildarverkið 
fari í a.m.k. 100 milljónir króna, 
og að hönnunarkostnaður muni 
nema um 20%. Svona stærðir eru 
óþekktar, nema í svokölluðum 
„braggamálum“. Athugið að það 
er ekki verið að hanna nýtt hús, 
það er einungis verið að breyta 
húsnæði, sem reyndar var líka 
breytt síðast þegar B- og S-listi 
voru við völd. Stærstur hluti 
hönnunarkostnaðar hefur verið 
greiddur fyrirtæki sem heitir Plan 
21 ehf. Gott að komast í svona 
feitan bita án verðkönnunar, 
eða án þess að öðrum sé gefinn 
kostur á að koma í spjall um 
hugmyndir.  

Lagt var af stað í verkefnið 
með fjárheimild upp á 5 milljónir 
króna. Sú heimild dugði fram 
í maí. Þá var heldur gefið í og 
verklegar framkvæmdir hófust. 
Í september var loks gerður 
viðauki við fjárhagsáætlun að 
fjárhæð 39 milljónir króna, að 
verulegu leyti kostnaður sem 
þegar hafði fallið til, og að öllu 
leyti kostnaður sem þegar hafði 

verið stofnaði til með því að 
ráða verktaka til starfa. Í lok árs 
stóð verkið í 65,3 milljónum 
króna, framúrkeyrslan var þá 
komin í 21,3 milljónir, eða 
48,4% af upphaflegri áætlun 
og viðauka, sem gerður var 
eftirá. Sé eingöngu miðað við 
fjárheimildina sem var til staðar 
þegar látið var vaða í verkið er 
framúrkeyrslan 1.200%. Geri 
aðrir betur. 

Áætlað er að verkið eigi eftir 
að kosta 40 milljónir króna til 
viðbótar. Það verður fróðlegt að 
sjá hvernig þetta endar. Hefði 
kannski mátt nota ríflega 100 
milljónir króna af almannafé í 
eitthvað annað? Þurfti virkilega 
að eyða svona stórum fjárhæðum 
í hönnun? Hefði mátt kaupa 
húsgögn sem kostuðu minna 
en 5 milljónir króna? Þarf að 
þenja stjórnsýsluna það mikið 
út að svona framkvæmdir séu 
nauðsynlegar? Hvernig má það 
vera að lagt sé af stað í 100 
milljón króna verkefni með 5 
milljóna eyðslufé í farteskinu? 
Hver tók eiginlega ákvörðun 
um að fara í þetta verk? Hvernig 
enda stóru málin, ef litlu málin 
fara svona?

Bæjarfulltrúar D-lista

Álagningu fasteignagjalda í Skeiða- og Gnúpverjahreppi árið 2020 
er lokið. Hvorki verða sendir út álagningarseðlar né greiðsluseðlar 
vegna fasteignagjaldanna, nema þess verði óskað sérstaklega.

Á vefsíðunni Ísland.is eru álagningarseðlar birtir rafrænt undir 
flipanum ,,mínar síður“. Innskráning fer fram með veflykli skattsins 
eða með rafrænum skilríkjum. Kröfur birtast eins og áður í netbönkum 
greiðenda. 

Allar nánari upplýsingar veitir Þuríður Jónsdóttir aðalbókari 
sveitarfélagsins í síma 486-6100, netfang dudda@skeidgnup.is

Fyrir hönd Skeiða- og Gnúpverjahrepps,
Kristófer Tómasson sveitarstjóri. 

Álagning fasteignagjalda 
í Skeiða- og 

Gnúpverjahreppi 2020  

Innritun barna sem eru fædd árið 2014 og eiga að hefja skólagöngu 
í Sveitarfélaginu Árborg haustið 2020 fer fram 14.-24. febrúar 
næstkomandi. Hægt er að innrita rafrænt í viðkomandi grunnskóla 
inni á Mín Árborg á arborg.is eða á eyðublöðum sem eru aðgengileg 
á heimasíðum grunnskólanna og í Ráðhúsinu. Þeim umsóknum á að 
skila í viðkomandi skóla. 

Upplýsingar um skólahverfi hvers skóla er að finna á www.arborg.is. 
Nemendur sem eiga skólahverfi í nýjum grunnskóla í Björkustykki 
innritast í Vallaskóla. 

Upplýsingar um innritun er hægt að fá í grunnskólunum og hjá 
þjónustuveri Árborgar, s. 480 1900.

 
Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 

 Sunnulækjarskóli 
 Vallaskóli 

Innritun í grunnskóla 
skólaárið 2020−2021

Báran, stéttarfélag auglýsir orlofshús félagsins laus til umsókna 
fyrir páskavikuna 8. apríl – 15. apríl 2020.

Umsóknarfrestur er til 24. febrúar nk. Hægt er að sækja um á 
Orlofssíðu Bárunnar, einnig verður hægt að fá aðstoð við umsóknaferlið 

á skrifstofu félagsins að Austurvegi 56, 800 Selfoss eða í síma 
Þjónustuskrifstofu stéttarfélaganna, 480 5000.

Úthlutun orlofshúsa mun liggja fyrir þann 28. febrúar nk. Öllum 
umsóknum verður svarað.

Verð á vikudvöl í Þverlág 2, 4 og 6 og Grýluhrauni er 20.000 kr. 
Vikudvöl í orlofsíbúð á Akureyri er 22.000 kr. (24 punktar).

Leigutímabil er frá miðvikudegi til miðvikudags. Íbúðin Sóltúni 28, Rvk. 
verður í sveigjanlegri leigu eins og verið hefur hingað til.

Báran, stéttarfélag
Austurvegi 56, 800 Selfoss -  sími 480 5000

baran@baran.is – https://www.baran.is.

Orlofshús Bárunnar
stéttarfélags um

páska 2020

BrennuNjáls sögu eða Njálu 
þekkja eflaust flestir en hún er 

ein lengsta og jafn framt vin sælasta 
verk íslens kra forn bók mennta. 
Sagan þykir vera afburða vel 
skrif uð og mann lýsingar eru 
sér lega glöggar og getur les
andinn oftast séð persónuna 
fyrir sér er hann les. Það 
er einmitt það sem Kristín 
Ragna Gunnarsdóttir gerði 
en hún er teiknari, listamaður 
og hönnuður Njálurefilsins. 
Sam kvæmt Íslenskri orðabók frá 
2002 er refill „lárétt veggtjald, 
langt og fremur mjótt, með 
útsaumuðum myndum (með 
refilsaumi)“. Njálurefillinn er 90 
metra langur en verkefnið snýst 
um að sauma Brennu-Njálssögu 
í hördúk með íslensku ullargarni 
sem er sérstaklega litað fyrir 
verkefnið með íslenskum jurtum.  
Refillinn er hýstur í Sögusetrinu 
á Hvolsvelli og þar fer 
saumaskapurinn fram. Vinnan 
við refilinn hófst þann 2. febrúar 
2013 og varð því 7 ára á dögunum.  
Haldið var upp á afmælið með 

Afmæli Njálurefilsins - Refillinn 7 ára

pompi og prakt í Sögusetrinu 
á Hvolsvelli þar sem mennta- 
og menningarmálaráðherra, 
Lilja Alfreðsdóttir, mætti ásamt 
Kristínu Rögnu, hönnuði 
refilsins.  Margt var um manninn 
og mikil hátíðarhöld og gestir 
fengu að sauma í refilinn. Búið 
er að fletta út reflinum í síðasta 

sinn og unnið er að því að 
sauma síðustu myndirnar sem 
að öllum líkindum klárast með 
vorinu.  Ýmsar hugmyndir eru 
um framtíð refilsins og hvar 
hann muni verða til sýnis svo 
það verður spennandi að sjá hvað 
framtíðin ber í skauti sér.
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Auglýsingasíminn er 482 1944

Bertha Sigrún Jónsdóttir  Pétur Guðjónsson
Sigríður Jónsdóttir  Hjörleifur Þór Ólafsson
Einar Jónsson 
Ragnhildur Jónsdóttir  Anton S. Hartmannsson
Guðbrandur Jónsson  Guðrún Edda Haraldsdóttir
Ingólfur Rúnar Jónsson  Svanborg B. Þráinsdóttir
Sveinn Þórarinn Jónsson  Selma Sigurjónsdóttir
Brynhildur Jónsdóttir  Guðjón Kjartansson
Matthildur Jónsdóttir  Hjörtur Bjarki Halldórsson

 barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Þórunnar Einarsdóttur
húsmóður,

 Reynivöllum 1, Selfossi.

Þórunn Þórhallsdóttir
Bjarki Þór Vilhjálmsson Íris Hödd Pétursdóttir
Jóhanna Ýr Bjarkadóttir Dennis Kambskarð
Þórunn Petra Bjarkadóttir Gunnar Ellert Peiser

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samhug og hlýju við andlát og 

útför elskulegs eiginmanns míns, föður,
 tengdaföður og afa,

Vilhjálms Þórs Pálssonar,
Selfossi.

Jóna Heiðbjört Valdimarsdóttir
Ágústa Kristín Hjaltadóttir 
Sigurjón Hjaltason Guðríður Júlíusdóttir
Guðrún Margrét Hjaltadóttir  Oddur H. Kristjánsson
Valdimar Hjaltason Hrefna María Hagbarðsdóttir
Hermann Sigurjónsson 

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, bróður og afa,

HJALTA SIGURJÓNSSONAR,
Raftholti,
Holtum.

Jóna Heiðbjört Valdimarsdóttir
Ágústa Kristín Hjaltadóttir

Sigurjón Hjaltason Guðríður Júlíusdóttir
Guðrún Margrét Hjaltadóttir Oddur Hlynur Kristjánsson

Valdimar Hjaltason Hrefna María Hagbarðsdóttir
Hermann Sigurjónsson

og barnabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför eiginmanns 

míns, föður, tengdaföður, bróður og afa,

Hjalta Sigurjónssonar,
Raftholti, Holtum.

Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314

Uppskriftin að þessu sinni er að sparilegri 
húfu með kanti sem er heklaður með 

rússnesku hekli, þéttur og skjólgóður og 
síðan er prjónað ofan við hann.

Í húfuna eru notaðar tvær gerðir af ítölsku 
garni. Annað er PERLE sem er úr mohair- og 
silkiblöndu ásamt fallegum litlum perlum og 
fæst í nokkrum ljósum litum og einnig svörtu. 
Hitt er ISABELLA sem er blanda úr ull, silki 
og bómull og er til í nokkrum ólíkum litum. 
Það er sérlega létt garn. Sannarlega húfa sem 
hæfir hvaða drottningu sem er.

Efni og verkfæri: Ein dokka af hvorri 
garntegund (lítill afgangur), heklunál nr 6 
sem er mjó alla leið, hringprjónn nr 6, 60 sm 
og sokkaprjónar nr 6.

Kanturinn er heklaður með rússnesku 
hekli sem er kallað Tunesian crochet fyrir þá 
sem vilja skoða kennslumyndbönd á netinu. 
Notaður er einn þráður af hvoru garni.

Byrjið á að gera 14 ll. Síðan eru sóttar 
lykkjur í allar ll, sú fyrsta í 2. ll. Alls eiga að 
vera 14 l á nálinni þegar kemur út á enda. 
Síðan er farið til baka þannig: Heklið í gegnum 
fyrstu lykkjuna og eftir það alltaf í gegnum 
nýjustu lykkjuna og næstu lykkju þangað 
til ein lykkja er eftir. Í næstu umferðum eru 
lykkjurnar sóttar í gegnum lykkjurnar sem 
nú liggja langsum í umferðinni fyrir neðan. 
Athugið að alltaf eru 14 lykkjur á nálinni 
þegar komið er út á enda.

Þegar búið er að gera 74 umferðir ætti 
stykkið að vera hæfilega langt utan um 
höfuð sem er 56 sm í ummál. (Það er því 
hægur vandi að gera minni eða stærri húfu.) 
Saumið nú endana saman með ISABELLA 
þræðinum. Gott er að gera þetta frá réttunni 
til að gera samskeytin sem snyrtilegust og 
gætið þess að brúnirnar séu jafnar. Perlurnar 
sem hafa lent á röngunni er auðvelt að ýta í 
gegn svo þær njóti sín.

Þá tekur við prjónaði hlutinn og hann er 
gerður með tveim þráðum af ISABELLA. 
Efri brún kantsins er sú sem er með heilar 
lykkjur. Heklið lykkjur upp á heklunálina 
í gegnum endalykkjurnar frá röngunni og 
setjið þær jafnóðum upp á hringprjóninn. Alls 
ættu að vera 75 lykkjur á prjóninum þar sem 
hæfilegt er að taka upp eina aukalykkju við 
samskeytin. Snúið stykkinu við svo réttan snúi 
fram og prjónið (til baka) slétt prjón. Aukið út 
í fyrstu umferðinni með því að prjóna tvisvar 

í þriðju og fjórðu hverja lykkju til skiptis. 
Þá ættu að vera á prjóninum 96 lykkjur. Ef 
verið er að gera minni eða stærri húfu þarf 
bara að hafa í huga að lykkjurfjöldinn þarf að 
vera deilanlegur með 8 og ef ekki má bæta 
við þeim lykkjum sem upp á vantar. Prjónið 
3 umferðir slétt.

* Prj 7 sl l og síðan 1 br l *. Endurtakið *-* 
út umferðina.

Prjónið 4 umf sl. Prj 3 sl l, * 1 br l, 7 sl l 
*. Endurtakið *-* út umferðina sem endar á 
4 sl l.

Prjónið 4 umf sl. * Prj 7 sl l og síðan 1 
br l *. Endurtakið *-* út umferðina. Prjónið 
4 umf sl.

 
Úrtaka:
Skiptið yfir á sokkaprjóna þegar hentar.
Prjónið saman sl 7. og 8. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 2 umf.
Prjónið saman sl 6. og 7. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 2 umf.
Prjónið saman sl 5. og 6. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 2 umf.
Prjónið saman sl 4. og 5. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 1 umf.
Prjónið saman sl 3. og 4. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 1 umf.
Prjónið saman sl 2. og 3. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 1 umf.
Prjónið saman 2 sl út umferðina tvisvar. Slítið 
frá og dragið endann í gegnum lykkjurnar.

Gangið frá endunum. Þvoið húfuna úr 
volgu sápuvatni og leggið til þerris.

 
Hönnun: Alda Sigurðardóttir

Viktoría

Foreldrar og starfsmenn fjórða 
bekkjar í Barnaskólanum á 

Eyrarbakka og Stokkseyri munu 
halda kökubasar til styrktar 
Hlöðveri Þorsteinssyni og konu 
hans, Þóru Ósk Guðjónsdóttur 
þann 15. febrúar nk. á Stað á 
Eyrarbakka. Í tilkynningu frá 
foreldrum segir: „Við viljum 
rétta þeim hjálparhönd á þessum 
erfiðu stundum, en þau eru búin 
að lenda í hverju áfallinu á fætur 
öðru. Fyrir tæpu ári fékk Hlöðver 
heilablóðfall sem gerði það að 
verkum að hann var lengi á 
sjúkrahúsi og fór síðan í kjölfarið 
í langa endurhæfingu á Grensás. 
Þóra er með lömunarsjúkdóm.
Þau eiga 3 börn. Í byrjun febrúar 

Kökubasar til styrktar fjölskyldu á Eyrarbakka
datt Hlöðver úr stiga heima hjá 
sér og fékk slæman heilahristing 
o.fl. meiðsl. Hann er búinn að 
vera á sjúkrahúsi síðan þá og er 
mjög illa áttaður og mun þurfa 
endurhæfingu á nýjan leik. 
Þrátt fyrir þessi áföll og fleiri 
sem hafa dunið á þeim eru þau 
alltaf brosandi og jákvæð og 
ávallt reiðubúin að rétta öðrum 
hjálparhönd, svo nú er komið að 
okkur að hjálpa þeim.“

Kökubasarinn verður á Stað, 
Eyrarbakka, laugardaginn 15. 
febrúar frá klukkan 12. Allir 
eru hvattir til að mæta og kaupa 
kökur og styðja þannig við 
bakið á fjölskyldunni. Þá biðja 
aðstandendur söfnunarinnar þá 

sem það geta að gefa kökur á 
basarinn þannig að nóg verði í 
boði. Tekið verður á móti kökum 
frá kl. 11.30 á Stað.
Þá er hægt að leggja inn á 
söfnunar  reikning og styðja þau 
þannig beint. Reikningsnúmerið 
er: 0123-15-100291, 
kt. 131273-5419.

Miðvikudagur  12. febrúar 2020    7DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Allir á svið
Allir á svið

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir:Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir:

Gamanleikrit eftir Michael Frayn í þýðingu 
Gísla Rúnars Jónssonar

Leikhúsmatseðill verður í boði Mika
Borðapantanir í síma 486-1110 
eða mika@mika.is

Upplýsingar og miðapantanir í síma 896-7003

Ungir, gamlir, reyndir og nýir 
voru hvattir til að hittast 

og prjóna á Kaffi Selfossi sl. 
þriðjudag. Óhætt er að segja að 
góð mæting hafi verið og komið 
skipuleggjendum á óvart, en alls 
mætti 21 kona, en karlmenn eru 
auðvitað velkomnir líka séu þeir 
með prjónana meðferðis. Margir 
sögðust fegnir að fá tækifæri 
til að hitta aðra sem hafa sama 
áhugamál. Bæði til að spjalla, 
fá ráð, leiðbeiningar eða hitta 
aðra. Að prjóna er dálítið sóló 
verkefni, en þarf alls ekki að vera 
það ef marka má viðtökurnar. 
Blaðamaður hitti forsprakka 
verkefnisins og spurði nánar út 
í þessa nýjung í menningarlífi 
Árborgar.

Erum báðar aðfluttar og 
langar að kynnast fólki
Það eru prjónakonurnar Steinunn 
Kristín Pétursdóttir og Ólöf Inga 
Stefánsdóttir sem standa á bakvið 
prjónaklúbbinn sem hittist nú 
á hverjum þriðju degi kl. 19:30 
á Kaffi Selfossi. Báðar eru þær 
aðfluttar og langar að kynnast 
fleirum. „Okkur langaði dálítið 
að komast inn í samfélagið, ekki 
bara flytja hingað og sækja allt 
eitt hvað annað, heldur koma og 
vera með og kynnast fólki og 
leggja eitthvað af mörkum til 
samfélagsins“, segir Steinunn 
brosandi. Þær kynntust hvor 
annarri í kringum prjónaskapinn 
og aðspurðar segja þær tilviljun 
hafa ráðið því að hafa báðar 
endað á Selfossi. Þrátt fyrir að 
miklar vegalengdir hafi verið á 
milli þeirra áður en þær fluttu 
austur stofnuðu þær fyrirtækið 
Prjóna klúbbinn og reka net versl
un með prjónavörur og upp
skriftir. „Það er þó rétt að það 

Nýr prjónaklúbbur á Kaffi Selfossi

komi fram að við erum ekki að 
selja neitt þarna. Aðalmálið er að 
við séum að koma saman,“ segir 
Ólöf með áherslu.

Breiður hópur og 
skemmtilegt stemning
Eins og áður kom fram voru 
rúmlega 20 konur sem mættu 
þetta kvöld. „Þær komu hvaðan
æva að. Ég þekkti þrjár en hafði 
ekki hugmynd um hverjar hinar 
voru. Það kom ein úr Hveragerði, 
nokkrar úr Flóanum og tvær úr 
Rangárþingi. Þá komu einmitt 
konur í sömu stöðu og við, ný 
fluttar á Selfoss og þekktu fáa,“ 
segir Ólöf. Þegar þær eru spurðar 
um aldursbilið segja þær: „Þetta 
voru konur á öllum aldri, frá 
kannski rétt tæplega þrítugt til um 
og yfir sjötugt.“ Stemningin var 
mjög skemmtileg og augljóst að 
allir þekktu kannski einhvern en 
alls ekki alla. „Það var svo mikil 
gleði og það var hlegið svo mikið. 
Svo voru allir að spjalla saman 
um garnið og prjónastykkin. Ég 
vissi að þetta yrði skemmtilegt 
en þetta var langt umfram það,“ 
segir Steinunn hlæjandi.

Prjónaskapurinn á uppleið aftur
Undirritaður hefur á tilfinn
ingunni að prjónaskapur sé 

að komast í tísku aftur. Það lá 
því beint við að spyrja hvort sá 
grunur reyndist á rökum reistur. 
„Það eru mjög margar ungar 
konur að prjóna í dag. Og þetta 
er á uppleið aftur.“ Og hvað er 
það við prjónið sem laðar að? 
„Það er búið að gera rannsóknir 
á þessu sem sýnir að prjónið sé 
sambærilegt jóga. Getum talað 
um þetta sem núvitund og að 
trappa sig niður eftir daginn,“ 
segir Ólöf. Þá skýtur Steinunn 
inn í: „Þetta er skapandi og svo 
örvar þetta mann aðeins. Þjálfar 
heilann alveg heilan helling.“ 

Um að gera að líta við og fá 
sér kaffi og prjóna saman
Ólöf og Steinunn segja að þeim 
hafi verið tekið opnum örmum 
á Kaffi Selfoss með að hafa 
kvöldin þar. „Við erum búnar 
að plana það að við verðum 
þarna alla þriðjudaga. Þá getur 
fólk valið hvort það mæti einu 
sinni í viku eða bara einu sinni 
í mánuði. Þá eru allir prjónandi 
einstaklingar velkomnir. Þá má 
líka koma þó maður kunni ekki 
að prjóna. Og þó þetta sé kannski 
ekki námskeið er örugglega 
einhver sem getur komið þér af 
stað,“ segja Steinunn og Ólöf að 
lokum.  gpp

Leikstjóri, höfundur leikgerðar og tónlistar:Leikstjóri, höfundur leikgerðar og tónlistar:
Örn ÁrnasonÖrn Árnason

Útsetning tónlistar:Útsetning tónlistar:
Birgir Jóhann BirgissonBirgir Jóhann Birgisson

Miðaverð kr.1,500- fyrir börn 12 ára Miðaverð kr.1,500- fyrir börn 12 ára 
og yngri. Fullorðnir kr. 3,000og yngri. Fullorðnir kr. 3,000--

Miðapantanir í síma 863-8522Miðapantanir í síma 863-8522
Sýnt í Leikhúsinu Austurmörk 23.Sýnt í Leikhúsinu Austurmörk 23.

ÞjóðsagaÞjóðsaga  
til næsta bæjartil næsta bæjar

Sýning fyrir alla fjölskylduna

kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00kl:14:00

Prentþjónusta H
veragerðis

    4.sýning laugardag 15.febr. 4.sýning laugardag 15.febr. 
  5.sýning sunnudag 16.febr.        5.sýning sunnudag 16.febr.      
  6.sýning laugardag 22.febr.          6.sýning laugardag 22.febr.        
  7.sýning sunnudag 23.febr.     7.sýning sunnudag 23.febr.   
  8.sýning laugardag 29.febr.    8.sýning laugardag 29.febr.  
  9.sýning sunnudag 1.mars   9.sýning sunnudag 1.mars 
10.sýning laugardag 7.mars10.sýning laugardag 7.mars
11.sýning sunnudag  8.mars 11.sýning sunnudag  8.mars 

Það er sífellt að verða 
vinsælla að horfa á Super 

Bowl eða Ofurskálina, sem er 
úrslitaleikur í ameríska fót bolt
anum. Félagsmiðstöðin Pakk
húsið á Selfossi hefur í nokkur 
ár haldið í þessa hefð, að bjóða 
til sín áhugafólki um úrslitaleik 
NFL deildarinnar að mæta og 
fagna saman. Þetta er orðinn 
lang stærsti viðburðurinn í 
Pakkhúsinu á Selfossi að sögn 
starfsmanna Pakkhússins en 
aldurinn er á bilinu 16  25 ára 
þó að inn slæðist örlítið eldri 
áhugamenn sem láta lítið fyrir 
sér fara.

Maturinn er jafn 
mikilvægur og leikurinn
Mikil stemning og góð mæting 
var á kvöldinu en boðið var upp 
á kjúklingavængi, eðlu og snakk 
ásamt fleira góðgæti. Eins og 
allir vita er stór hluti hátíðarinnar 
einmitt að narta í kjúklingavængi 
með eldheitri sósu ásamt öðru 
kruðeríi. Í Bandaríkjunum er það 
aðeins Þakkargjörðarhátíðin sjálf 
sem fer fram úr Ofurskálinni 
hvað matarneyslu varðar. Það 
er eitthvað undursamlega ame
rískt og gott við þetta! Meðan 

Ofurskálin 2020 í Pakkhúsinu á Selfossi

matnum er skolað niður er 
hægt að horfa á leikinn og 
auðvitað auglýsingarnar sem 
allir hafa beðið eftir. Stærstu 
fyrirtæki heims keppast við að 
kaupa dýrasta auglýsingapláss 
sjónvarpsins og framleiða 
flottustu auglýsinguna.

Treyjurnar pantaðar 
eftir krókaleiðum
Þá var boðið upp á allskonar leiki 
sem tengdust Ofurskálinni m.a. 
að tippa og happdrætti. Í vinning 
voru að sjálfsögðu alvöru treyjur 
úr NFL – deildinni. Treyjurnar 
voru pantaðar með löngum 
fyrirvara og voru sendar heim 

eftir krókaleiðum. Hjónin sem 
sáu um að koma treyjunum til 
landsins, vinafólk móður eins 
í starfsmannahópnum, gáfu 
sendingarkostnaðinn því þau 
voru svo ánægð með áhugann á 
íþróttinni meðal Selfyssinganna. 
Eftir átið, leikina, óskiljanlegar 
reglurnar og vinninga kvöldsins 
fóru þeir síðustu heim undir 
morgun. Frí var í skólum þann 
dag þannig að nemendur gátu 
sofið úr sér Ofurskálarþreytuna. 
Það er ljóst að áhugi á ameríska 
fótboltanum er sífellt að vinna á 
og reglurnar síast inn með hverju 
ári!  gpp

Hluti hópsins búinn að koma sér fyrir og fylgist spenntur með framgangi mála.

Bændur athugið!

Pantanir í síma 512 1100 
eða slh@slh.is.

Vegna mikillar eftirspurnar, 
óskum við eftir 

nautgripum til slátrunar.

Sláturhúsið Hellu hf.

Frumsýning – 14. febrúar
15. febrúar – 2. sýning
19. febrúar – 3. sýning
22. febrúar – 4. sýning
23. febrúar – 5. sýning
26. febrúar – 6. sýning
28. febrúar – 7. sýning
29. febrúar – 8. sýning

Sýnt er í Aratungu og 
allar sýningar hefjast 

kl. 20.00
 
Miðaverð: 3000
Eldri borgarar: 2000
Börn: 1500 (grunnskólaaldur og yngri)
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Auglýsingasíminn er 482 1944

Bertha Sigrún Jónsdóttir  Pétur Guðjónsson
Sigríður Jónsdóttir  Hjörleifur Þór Ólafsson
Einar Jónsson 
Ragnhildur Jónsdóttir  Anton S. Hartmannsson
Guðbrandur Jónsson  Guðrún Edda Haraldsdóttir
Ingólfur Rúnar Jónsson  Svanborg B. Þráinsdóttir
Sveinn Þórarinn Jónsson  Selma Sigurjónsdóttir
Brynhildur Jónsdóttir  Guðjón Kjartansson
Matthildur Jónsdóttir  Hjörtur Bjarki Halldórsson

 barnabörn og barnabarnabörn

Innilegar þakkir fyrir samúð og hlýhug við 
andlát og útför ástkærrar móður okkar, 
tengdamóður, ömmu og langömmu,

Þórunnar Einarsdóttur
húsmóður,

 Reynivöllum 1, Selfossi.

Þórunn Þórhallsdóttir
Bjarki Þór Vilhjálmsson Íris Hödd Pétursdóttir
Jóhanna Ýr Bjarkadóttir Dennis Kambskarð
Þórunn Petra Bjarkadóttir Gunnar Ellert Peiser

Innilegar þakkir til allra þeirra sem sýndu 
okkur samhug og hlýju við andlát og 

útför elskulegs eiginmanns míns, föður,
 tengdaföður og afa,

Vilhjálms Þórs Pálssonar,
Selfossi.

Jóna Heiðbjört Valdimarsdóttir
Ágústa Kristín Hjaltadóttir 
Sigurjón Hjaltason Guðríður Júlíusdóttir
Guðrún Margrét Hjaltadóttir  Oddur H. Kristjánsson
Valdimar Hjaltason Hrefna María Hagbarðsdóttir
Hermann Sigurjónsson 

og barnabörn.

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og
hlýhug við andlát og útför eiginmanns míns,
föður, tengdaföður, bróður og afa,

HJALTA SIGURJÓNSSONAR,
Raftholti,
Holtum.

Jóna Heiðbjört Valdimarsdóttir
Ágústa Kristín Hjaltadóttir

Sigurjón Hjaltason Guðríður Júlíusdóttir
Guðrún Margrét Hjaltadóttir Oddur Hlynur Kristjánsson

Valdimar Hjaltason Hrefna María Hagbarðsdóttir
Hermann Sigurjónsson

og barnabörn

Innilegar þakkir fyrir auðsýnda samúð og 
hlýhug við andlát og útför eiginmanns 

míns, föður, tengdaföður, bróður og afa,

Hjalta Sigurjónssonar,
Raftholti, Holtum.

Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314

Uppskriftin að þessu sinni er að sparilegri 
húfu með kanti sem er heklaður með 

rússnesku hekli, þéttur og skjólgóður og 
síðan er prjónað ofan við hann.

Í húfuna eru notaðar tvær gerðir af ítölsku 
garni. Annað er PERLE sem er úr mohair- og 
silkiblöndu ásamt fallegum litlum perlum og 
fæst í nokkrum ljósum litum og einnig svörtu. 
Hitt er ISABELLA sem er blanda úr ull, silki 
og bómull og er til í nokkrum ólíkum litum. 
Það er sérlega létt garn. Sannarlega húfa sem 
hæfir hvaða drottningu sem er.

Efni og verkfæri: Ein dokka af hvorri 
garntegund (lítill afgangur), heklunál nr 6 
sem er mjó alla leið, hringprjónn nr 6, 60 sm 
og sokkaprjónar nr 6.

Kanturinn er heklaður með rússnesku 
hekli sem er kallað Tunesian crochet fyrir þá 
sem vilja skoða kennslumyndbönd á netinu. 
Notaður er einn þráður af hvoru garni.

Byrjið á að gera 14 ll. Síðan eru sóttar 
lykkjur í allar ll, sú fyrsta í 2. ll. Alls eiga að 
vera 14 l á nálinni þegar kemur út á enda. 
Síðan er farið til baka þannig: Heklið í gegnum 
fyrstu lykkjuna og eftir það alltaf í gegnum 
nýjustu lykkjuna og næstu lykkju þangað 
til ein lykkja er eftir. Í næstu umferðum eru 
lykkjurnar sóttar í gegnum lykkjurnar sem 
nú liggja langsum í umferðinni fyrir neðan. 
Athugið að alltaf eru 14 lykkjur á nálinni 
þegar komið er út á enda.

Þegar búið er að gera 74 umferðir ætti 
stykkið að vera hæfilega langt utan um 
höfuð sem er 56 sm í ummál. (Það er því 
hægur vandi að gera minni eða stærri húfu.) 
Saumið nú endana saman með ISABELLA 
þræðinum. Gott er að gera þetta frá réttunni 
til að gera samskeytin sem snyrtilegust og 
gætið þess að brúnirnar séu jafnar. Perlurnar 
sem hafa lent á röngunni er auðvelt að ýta í 
gegn svo þær njóti sín.

Þá tekur við prjónaði hlutinn og hann er 
gerður með tveim þráðum af ISABELLA. 
Efri brún kantsins er sú sem er með heilar 
lykkjur. Heklið lykkjur upp á heklunálina 
í gegnum endalykkjurnar frá röngunni og 
setjið þær jafnóðum upp á hringprjóninn. Alls 
ættu að vera 75 lykkjur á prjóninum þar sem 
hæfilegt er að taka upp eina aukalykkju við 
samskeytin. Snúið stykkinu við svo réttan snúi 
fram og prjónið (til baka) slétt prjón. Aukið út 
í fyrstu umferðinni með því að prjóna tvisvar 

í þriðju og fjórðu hverja lykkju til skiptis. 
Þá ættu að vera á prjóninum 96 lykkjur. Ef 
verið er að gera minni eða stærri húfu þarf 
bara að hafa í huga að lykkjurfjöldinn þarf að 
vera deilanlegur með 8 og ef ekki má bæta 
við þeim lykkjum sem upp á vantar. Prjónið 
3 umferðir slétt.

* Prj 7 sl l og síðan 1 br l *. Endurtakið *-* 
út umferðina.

Prjónið 4 umf sl. Prj 3 sl l, * 1 br l, 7 sl l 
*. Endurtakið *-* út umferðina sem endar á 
4 sl l.

Prjónið 4 umf sl. * Prj 7 sl l og síðan 1 
br l *. Endurtakið *-* út umferðina. Prjónið 
4 umf sl.

 
Úrtaka:
Skiptið yfir á sokkaprjóna þegar hentar.
Prjónið saman sl 7. og 8. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 2 umf.
Prjónið saman sl 6. og 7. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 2 umf.
Prjónið saman sl 5. og 6. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 2 umf.
Prjónið saman sl 4. og 5. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 1 umf.
Prjónið saman sl 3. og 4. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 1 umf.
Prjónið saman sl 2. og 3. hverja lykkju allan 
hringinn. Prjónið 1 umf.
Prjónið saman 2 sl út umferðina tvisvar. Slítið 
frá og dragið endann í gegnum lykkjurnar.

Gangið frá endunum. Þvoið húfuna úr 
volgu sápuvatni og leggið til þerris.

 
Hönnun: Alda Sigurðardóttir

Viktoría

Foreldrar og starfsmenn fjórða 
bekkjar í Barnaskólanum á 

Eyrarbakka og Stokkseyri munu 
halda kökubasar til styrktar 
Hlöðveri Þorsteinssyni og konu 
hans, Þóru Ósk Guðjónsdóttur 
þann 15. febrúar nk. á Stað á 
Eyrarbakka. Í tilkynningu frá 
foreldrum segir: „Við viljum 
rétta þeim hjálparhönd á þessum 
erfiðu stundum, en þau eru búin 
að lenda í hverju áfallinu á fætur 
öðru. Fyrir tæpu ári fékk Hlöðver 
heilablóðfall sem gerði það að 
verkum að hann var lengi á 
sjúkrahúsi og fór síðan í kjölfarið 
í langa endurhæfingu á Grensás. 
Þóra er með lömunarsjúkdóm.
Þau eiga 3 börn. Í byrjun febrúar 

Kökubasar til styrktar fjölskyldu á Eyrarbakka
datt Hlöðver úr stiga heima hjá 
sér og fékk slæman heilahristing 
o.fl. meiðsl. Hann er búinn að 
vera á sjúkrahúsi síðan þá og er 
mjög illa áttaður og mun þurfa 
endurhæfingu á nýjan leik. 
Þrátt fyrir þessi áföll og fleiri 
sem hafa dunið á þeim eru þau 
alltaf brosandi og jákvæð og 
ávallt reiðubúin að rétta öðrum 
hjálparhönd, svo nú er komið að 
okkur að hjálpa þeim.“

Kökubasarinn verður á Stað, 
Eyrarbakka, laugardaginn 15. 
febrúar frá klukkan 12. Allir 
eru hvattir til að mæta og kaupa 
kökur og styðja þannig við 
bakið á fjölskyldunni. Þá biðja 
aðstandendur söfnunarinnar þá 

sem það geta að gefa kökur á 
basarinn þannig að nóg verði í 
boði. Tekið verður á móti kökum 
frá kl. 11.30 á Stað.
Þá er hægt að leggja inn á 
söfnunar  reikning og styðja þau 
þannig beint. Reikningsnúmerið 
er: 0123-15-100291, 
kt. 131273-5419.
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Allir á svið
Allir á svið

Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir:Leikdeild Ungmennafélags Biskupstungna kynnir:

Gamanleikrit eftir Michael Frayn í þýðingu 
Gísla Rúnars Jónssonar

Leikhúsmatseðill verður í boði Mika
Borðapantanir í síma 486-1110 
eða mika@mika.is

Upplýsingar og miðapantanir í síma 896-7003

Ungir, gamlir, reyndir og nýir 
voru hvattir til að hittast 

og prjóna á Kaffi Selfossi sl. 
þriðjudag. Óhætt er að segja að 
góð mæting hafi verið og komið 
skipuleggjendum á óvart, en alls 
mætti 21 kona, en karlmenn eru 
auðvitað velkomnir líka séu þeir 
með prjónana meðferðis. Margir 
sögðust fegnir að fá tækifæri 
til að hitta aðra sem hafa sama 
áhugamál. Bæði til að spjalla, 
fá ráð, leiðbeiningar eða hitta 
aðra. Að prjóna er dálítið sóló 
verkefni, en þarf alls ekki að vera 
það ef marka má viðtökurnar. 
Blaðamaður hitti forsprakka 
verkefnisins og spurði nánar út 
í þessa nýjung í menningarlífi 
Árborgar.

Erum báðar aðfluttar og 
langar að kynnast fólki
Það eru prjónakonurnar Steinunn 
Kristín Pétursdóttir og Ólöf Inga 
Stefánsdóttir sem standa á bakvið 
prjónaklúbbinn sem hittist nú 
á hverjum þriðju degi kl. 19:30 
á Kaffi Selfossi. Báðar eru þær 
aðfluttar og langar að kynnast 
fleirum. „Okkur langaði dálítið 
að komast inn í samfélagið, ekki 
bara flytja hingað og sækja allt 
eitt hvað annað, heldur koma og 
vera með og kynnast fólki og 
leggja eitthvað af mörkum til 
samfélagsins“, segir Steinunn 
brosandi. Þær kynntust hvor 
annarri í kringum prjónaskapinn 
og aðspurðar segja þær tilviljun 
hafa ráðið því að hafa báðar 
endað á Selfossi. Þrátt fyrir að 
miklar vegalengdir hafi verið á 
milli þeirra áður en þær fluttu 
austur stofnuðu þær fyrirtækið 
Prjóna klúbbinn og reka net versl
un með prjónavörur og upp
skriftir. „Það er þó rétt að það 

Nýr prjónaklúbbur á Kaffi Selfossi

komi fram að við erum ekki að 
selja neitt þarna. Aðalmálið er að 
við séum að koma saman,“ segir 
Ólöf með áherslu.

Breiður hópur og 
skemmtilegt stemning
Eins og áður kom fram voru 
rúmlega 20 konur sem mættu 
þetta kvöld. „Þær komu hvaðan
æva að. Ég þekkti þrjár en hafði 
ekki hugmynd um hverjar hinar 
voru. Það kom ein úr Hveragerði, 
nokkrar úr Flóanum og tvær úr 
Rangárþingi. Þá komu einmitt 
konur í sömu stöðu og við, ný 
fluttar á Selfoss og þekktu fáa,“ 
segir Ólöf. Þegar þær eru spurðar 
um aldursbilið segja þær: „Þetta 
voru konur á öllum aldri, frá 
kannski rétt tæplega þrítugt til um 
og yfir sjötugt.“ Stemningin var 
mjög skemmtileg og augljóst að 
allir þekktu kannski einhvern en 
alls ekki alla. „Það var svo mikil 
gleði og það var hlegið svo mikið. 
Svo voru allir að spjalla saman 
um garnið og prjónastykkin. Ég 
vissi að þetta yrði skemmtilegt 
en þetta var langt umfram það,“ 
segir Steinunn hlæjandi.

Prjónaskapurinn á uppleið aftur
Undirritaður hefur á tilfinn
ingunni að prjónaskapur sé 

að komast í tísku aftur. Það lá 
því beint við að spyrja hvort sá 
grunur reyndist á rökum reistur. 
„Það eru mjög margar ungar 
konur að prjóna í dag. Og þetta 
er á uppleið aftur.“ Og hvað er 
það við prjónið sem laðar að? 
„Það er búið að gera rannsóknir 
á þessu sem sýnir að prjónið sé 
sambærilegt jóga. Getum talað 
um þetta sem núvitund og að 
trappa sig niður eftir daginn,“ 
segir Ólöf. Þá skýtur Steinunn 
inn í: „Þetta er skapandi og svo 
örvar þetta mann aðeins. Þjálfar 
heilann alveg heilan helling.“ 

Um að gera að líta við og fá 
sér kaffi og prjóna saman
Ólöf og Steinunn segja að þeim 
hafi verið tekið opnum örmum 
á Kaffi Selfoss með að hafa 
kvöldin þar. „Við erum búnar 
að plana það að við verðum 
þarna alla þriðjudaga. Þá getur 
fólk valið hvort það mæti einu 
sinni í viku eða bara einu sinni 
í mánuði. Þá eru allir prjónandi 
einstaklingar velkomnir. Þá má 
líka koma þó maður kunni ekki 
að prjóna. Og þó þetta sé kannski 
ekki námskeið er örugglega 
einhver sem getur komið þér af 
stað,“ segja Steinunn og Ólöf að 
lokum.  gpp

Leikstjóri, höfundur leikgerðar og tónlistar:Leikstjóri, höfundur leikgerðar og tónlistar:
Örn ÁrnasonÖrn Árnason

Útsetning tónlistar:Útsetning tónlistar:
Birgir Jóhann BirgissonBirgir Jóhann Birgisson

Miðaverð kr.1,500- fyrir börn 12 ára Miðaverð kr.1,500- fyrir börn 12 ára 
og yngri. Fullorðnir kr. 3,000og yngri. Fullorðnir kr. 3,000--

Miðapantanir í síma 863-8522Miðapantanir í síma 863-8522
Sýnt í Leikhúsinu Austurmörk 23.Sýnt í Leikhúsinu Austurmörk 23.

ÞjóðsagaÞjóðsaga  
til næsta bæjartil næsta bæjar

Sýning fyrir alla fjölskylduna

kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00 kl:14:00 
kl:14:00kl:14:00

Prentþjónusta H
veragerðis

    4.sýning laugardag 15.febr. 4.sýning laugardag 15.febr. 
  5.sýning sunnudag 16.febr.        5.sýning sunnudag 16.febr.      
  6.sýning laugardag 22.febr.          6.sýning laugardag 22.febr.        
  7.sýning sunnudag 23.febr.     7.sýning sunnudag 23.febr.   
  8.sýning laugardag 29.febr.    8.sýning laugardag 29.febr.  
  9.sýning sunnudag 1.mars   9.sýning sunnudag 1.mars 
10.sýning laugardag 7.mars10.sýning laugardag 7.mars
11.sýning sunnudag  8.mars 11.sýning sunnudag  8.mars 

Það er sífellt að verða 
vinsælla að horfa á Super 

Bowl eða Ofurskálina, sem er 
úrslitaleikur í ameríska fót bolt
anum. Félagsmiðstöðin Pakk
húsið á Selfossi hefur í nokkur 
ár haldið í þessa hefð, að bjóða 
til sín áhugafólki um úrslitaleik 
NFL deildarinnar að mæta og 
fagna saman. Þetta er orðinn 
lang stærsti viðburðurinn í 
Pakkhúsinu á Selfossi að sögn 
starfsmanna Pakkhússins en 
aldurinn er á bilinu 16  25 ára 
þó að inn slæðist örlítið eldri 
áhugamenn sem láta lítið fyrir 
sér fara.

Maturinn er jafn 
mikilvægur og leikurinn
Mikil stemning og góð mæting 
var á kvöldinu en boðið var upp 
á kjúklingavængi, eðlu og snakk 
ásamt fleira góðgæti. Eins og 
allir vita er stór hluti hátíðarinnar 
einmitt að narta í kjúklingavængi 
með eldheitri sósu ásamt öðru 
kruðeríi. Í Bandaríkjunum er það 
aðeins Þakkargjörðarhátíðin sjálf 
sem fer fram úr Ofurskálinni 
hvað matarneyslu varðar. Það 
er eitthvað undursamlega ame
rískt og gott við þetta! Meðan 

Ofurskálin 2020 í Pakkhúsinu á Selfossi

matnum er skolað niður er 
hægt að horfa á leikinn og 
auðvitað auglýsingarnar sem 
allir hafa beðið eftir. Stærstu 
fyrirtæki heims keppast við að 
kaupa dýrasta auglýsingapláss 
sjónvarpsins og framleiða 
flottustu auglýsinguna.

Treyjurnar pantaðar 
eftir krókaleiðum
Þá var boðið upp á allskonar leiki 
sem tengdust Ofurskálinni m.a. 
að tippa og happdrætti. Í vinning 
voru að sjálfsögðu alvöru treyjur 
úr NFL – deildinni. Treyjurnar 
voru pantaðar með löngum 
fyrirvara og voru sendar heim 

eftir krókaleiðum. Hjónin sem 
sáu um að koma treyjunum til 
landsins, vinafólk móður eins 
í starfsmannahópnum, gáfu 
sendingarkostnaðinn því þau 
voru svo ánægð með áhugann á 
íþróttinni meðal Selfyssinganna. 
Eftir átið, leikina, óskiljanlegar 
reglurnar og vinninga kvöldsins 
fóru þeir síðustu heim undir 
morgun. Frí var í skólum þann 
dag þannig að nemendur gátu 
sofið úr sér Ofurskálarþreytuna. 
Það er ljóst að áhugi á ameríska 
fótboltanum er sífellt að vinna á 
og reglurnar síast inn með hverju 
ári!  gpp

Hluti hópsins búinn að koma sér fyrir og fylgist spenntur með framgangi mála.

Bændur athugið!

Pantanir í síma 512 1100 
eða slh@slh.is.

Vegna mikillar eftirspurnar, 
óskum við eftir 

nautgripum til slátrunar.

Sláturhúsið Hellu hf.

Frumsýning – 14. febrúar
15. febrúar – 2. sýning
19. febrúar – 3. sýning
22. febrúar – 4. sýning
23. febrúar – 5. sýning
26. febrúar – 6. sýning
28. febrúar – 7. sýning
29. febrúar – 8. sýning

Sýnt er í Aratungu og 
allar sýningar hefjast 

kl. 20.00
 
Miðaverð: 3000
Eldri borgarar: 2000
Börn: 1500 (grunnskólaaldur og yngri)
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• Önnur sérverk
• Vélskúrun
• Sérhæfð þrif á steinteppum
• Teppahreinsun
• Bónleysing, bónun og viðhald gólfa
• Alhliða hreingerningar
• Reglulegar ræstingar

Hagkvæmar lausnir
                                                               fyrir þitt fyrirtæki                         

Hafið samband við Kristrúnu S: 693 4934

kristrun@dagar.is

Vantar þig aðstoð við að kaupa inn? 
eða ert þú í vandræðum með að komast til læknis?

Við getum hjálpað þér!
Skutlum þér hvert sem er á pöntuðum  

tíma og aðstoðum við erindið.
Hafðu samband í síma 775 4309  

og heyrðu í okkur 

Ewa og Wieslaw

Aðalfundur
Félags eldri borgara í Hveragerði verður 

haldinn fimmtudaginn 20. febrúar  
2020 kl 14: 00 í Þorlákssetri. 

Fundaefni:
Skýrsla stjórnar

Skýrsla gjaldkera
Kosning stjórnar og skoðunarmenn 

reikninga
Lagabreyting og Önnur mál 

Kaffihlaðborð kr. 1.500.-

Stjórn FEBH

Það er ánægjulegt að sjá grein-
ar frá íbúum sveitarfélagsins 

sem eru jafn málefnalega fram 
settar og grein sem birtist í síð-
ustu Dagskrá. Greinarhöfundur 
fjallaði þar um fasteignagjöld í 
Árborg og óskaði eftir svörum 
við því hvort unnt væri að milda 
hækkanir á fasteignagjöldum 
með einhverjum hætti.

Hvað er fasteignamat?
Samkvæmt skilgreiningu er 
fasteignamat gangverð fasteign-
ar, umreiknað til staðgreiðslu, 
sem ætla má að eignin hefði haft 
í kaupum og sölum. Fasteigna-
matið byggir á upplýsingum úr 
þinglýstum kaupsamningum 
auk fjölmargra annarra þátta 
sem hafa áhrif á verðmæti fast-
eigna. Með öðrum orðum, þá 
endurspeglar fasteignamat sölu-
virði fasteignar. 

Fasteignamat húss og lóðar 
er mjög mismunandi eftir því 
hvar á landinu eignin er staðsett. 
Samkvæmt úttekt Byggðastofn-
unar á síðasta ári er matið 
langhæst í Suður-Þingholtum í 
Reykjavík, um 150% hærra en á 
Selfossi þar sem fasteignamat er 
það fjórða hæsta á landsbyggð-
inni á eftir Akureyri, Keflavík 
og Akranesi og næst á undan 
Hveragerði.

Undanfarin ár hefur Svf. Ár-
borg þótt eftirsóknarverður stað-
ur til að búa á, sem er vel. Mikil 
eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði 
hefur hækkað fasteignaverð og 
þar með þrýst fasteignamatinu 
upp á við. Hvort um fasteigna-

bólu sé að ræða eða ekki, er alla-
vega ljóst að söluvirði fasteigna 
hefur hækkað mikið á undan-
förnum árum í Svf. Árborg.

Fasteignagjöld í Árborg
Til fasteignagjalda teljast auk 
fasteignaskatts, lóðarleiga, frá-
veitugjald, vatnsgjald og sorp-
gjald. Frá því að núverandi 
bæjarstjórnarmeirihluti tók við 
stjórnartaumunum í júní 2018, 
hefur hann unnið ötullega að því 
að milda hækkanir á fasteigna-
gjöldum á milli ára. 

Álagningarhlutfall fast-
eignaskatts, hefur sem dæmi 
verið lækkað tvívegis til að 
bregðast við hækkunum á fast-
eignamati og í fyrsta sinn í 
sögu Svf. Árborgar var álagn-
ingarhlutfallið á atvinnuhúsnæði 
lækkað við gerð síðustu gjald-
skrár ásamt því að vatnsgjald 
var lækkað en ekki hækkað.

Álagningarhlutfall fast-
eignaskatts á íbúðarhúsnæði 
hefur verið lækkað um 22% í Ár-
borg frá árinu 2018 til að koma 
til móts við fasteignaeigendur. 
Ekkert sveitarfélag á landinu 
hefur lækkað álagningarhlutfall-
ið meira á tímabilinu, að undan-
skildum Reykjanesbæ sem var 
að losna undan klóm eftirlits-
nefndar með fjármálum sveitar-
félaga sem skyldaði Reykjanes-
bæ til að hafa álagningarhlutfall 
fasteignaskatts í hæstu hæð-
um. Staðan í dag er sú að fast-
eignaskatturinn sjálfur í krónum 
talið per íbúð er einna lægstur í 
Svf. Árborg á landinu öllu.

Fráveitugjaldi er ætlað að 
greiða fyrir rekstur og fram-
kvæmdir við fráveituna. Það 
liggur fyrir að Svf. Árborg er 
að fara í mikla fjárfestingu 
vegna hreinsistöðvar á Selfossi 
sem mun kosta um 1,5 millj-
arð króna. Auk þess var tekin 

ákvörðun um það sl. haust að 
spýta í lófanna hvað varðar 
endurbætur á götum og frá-
veitulögnum í eldri hverfum og 
fyrir liggur að fara í nauðsyn-
legar framkvæmdir við fráveitu 
á Eyrarbakka og Stokkseyri. 
Nú þegar hefur verið kostað til 
um 1,5-2 milljörðum króna á 
núvirði á undanförnum árum 
í gerð stofnræsa til fækkunar 
á útrásum í Ölfusá í eina. Að 
framangreindu má sjá, að það er 
mikið hagsmunamál fyrir Svf. 
Árborg að vsk. af fráveitufram-
kvæmdum verði felldur niður og 
berjumst við bæjarfulltrúar hart 
fyrir því að Alþingi muni setja 
niðurfellinguna á dagskrá fjár-
laga í haust.

Það sem stingur í stúf hvað 
varðar heildarupphæð fasteigna-
gjalda í Árborg í samanburði við 
önnur sveitarfélög eru há sorp-
hirðu- og sorpurðunargjöld. Von 
er til þess að sorpgjöldin muni 
lækka töluvert á næstu misser-
um. Í burðarliðnum er nýr samn-
ingur um förgun sorps, sem felst 
í því að flytja sorpið úr landi 
sem hráefni il orkuendurvinnslu 
erlendis í stað þess að urða það 
hér á landi sem mun lækka þann 
kostnað um 40%. Á vormánuð-
um mun síðan fara fram útboð 
á sorphirðu sveitarfélagsins 
sem mun vonandi lækka þann 
gjaldalið umtalsvert.

Sem svar við því, hvort unnt 
sé að milda hækkanir á fast-
eignagjöldum með einhverjum 
hætti, þá vonast ég frekar til þess 
að hið gagnstæða gerist, þ.e. að 
fasteignagjöldin muni lækka 
er fram líða stundir og verða í 
framtíðinni með þeim lægstu á 
landinu í stað þeirra hæstu eins 
og verið hefur undanfarinn ára-
tug.

Um fasteignagjöld
Tómas Ellert 
Tómasson 
 
bæjarfulltrúi M-lista 
Miðflokksins og 
formaður Eigna- og 
veitunefndar í Svf. 
Árborg.

Velkomin í Hamarshöll 
Opið hús fyrir fjölskylduna í vetr-
arfríinu frá kl. 10 – 12 alla daga, 
aðgangur ókeypis fyrir fjölskyld-
ur.

Íþróttafélagið Hamar býður 
uppá kynningu á fjölbreyttu starfi 
deildarinnar dagana 2. og 3. mars 
nk. kl. 10 – 13 og verða þjálfarar 
með fótboltaleiki, fimleikafjör, 
badminton og síðan er frjáls leik-

ur með foreldrum/forráðamönn-
um.

Velkomin í sund
Sundlaugin Laugaskarði býður 
afsláttargjald fyrir fjölskylduna 
frá kl. 10 – 17

2 fullorðnir og 2 börn kr. 1750. 
Opið virka daga frá kl. 06:45 - 

20:30 og um helgar frá kl. 10:00 
– 17:30

Verum saman, það er gaman!
Velkomin í Listasafn Árnesinga
Lærið að búa til skemmtileg og 
litríkt origami. Allt efni á staðn-
um og þátttaka ókeypis.

Origami er japönsk list við 
pappírsbrot sem hefur öðlast 
vinsældir utan Japans og er eitt 
af listformum nútímans. 

Markmið origami er að móta 
skúlptúr úr flötum pappír með 
því að brjóta hann saman. Í 
origami er pappír hvorki klippt-
ur né límdur.  

Einnig eru Manga teikni-
myndabækur á safninu þar sem 
hægt er að læra að teikna eftir 
vissum reglum Manga-teikni-
myndasögunnar sem sterk hefð 
er fyrir í Japan.

Opið fimt. – sunnudaga frá 
kl. 12 – 18, aðgangur ókeypis.

Þjónustuaðilar í Hveragerði 
bjóða ávallt gesti velkomna.
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Kuldaboli ehf. leitar að starfsmanni til þess að sinna 
vélgæslu og viðhaldi á vélum og tækjum félagsins í 
Þorlákshöfn. Reynsla og kunnátta á frystivélum er æskileg.

Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist 
á kuldaboli@kuldaboli.is fyrir 29. febrúar 2020.

Kuldaboli rekur frystigeymslu, 
ísverksmiðju og löndunarþjónustu 

fyrir skip og báta. 
Fastir starfsmenn eru sjö.

VÉLSTJÓRN OG VIÐHALD

Verkið felur í sér malbikun, gerð burðarlags og jarðvegsskipti þar  
sem það á við á stígum í Árborg.

A: Eyrarbakkastígur að Kaldaðarnesvegi:
Verktaki skal jafna og þjappa núverandi styrktarlag,  
leggja út burðarlag (5cm þykkt),  
jafna og þjappa það og malbika síðan göngustíg (malbiksbreidd 2,5 m).

B: Selfoss: Stígar í Tjarnahverfi:
Verktaki skal jafna og þjappa núverandi styrktarlag, leggja út burðarlag (5 cm þykkt),  
jafna og þjappa það og malbika síðan göngustíg (malbiksbreidd 2,5 m).  
Mögulega þarf að jarðvegskipta einhvern hluta stíganna.

C: Stokkseyri: Stígar við Blómsturvelli:
Verktaki skal grafa óburðarhæf jarðlög uppúr stíg, leggja út styrktarlag,  
burðarlag og að lokum malbika stíg, malbiksbreidd 2,0 m.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 350 m³
Jöfnun og þjöppun á fyllingu  6000 m²
Styrktarlag  560 m³
Burðarlag, efni  440 m³
Burðarlag, útjöfnun og þjöppun  6330 m³
Malbik Y8  5250 m²

Verkinu skal að fullu lokið 1. ágúst 2020.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með fimmtudeginum 13. febrúar 2020.  Þeir sem 
hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband við Bárð Árnason hjá Eflu á Suðurlandi með tölvupósti 
í netfangið ba@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin 
send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 Selfoss fyrir kl. 11.00 mánudaginn  
2. mars 2020 og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Mannvirkja- og umhverfissvið Árborgar

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í:
„Stígar í Árborg 2020“

Aðalfundur Félags eldri borgara, Selfossi
Samkvæmt lögum FEB skal halda aðalfund fyrir febrúarlok ár hvert. 
Boða skal til aðalfundar með minnst viku fyrirvara í héraðsblaði eða 
útvarpi og í þjónustumiðstöðinni. 

Hér með er því boðað til 
aðalfundar FEB fimmtudaginn 20. febrúar kl. 14:00.

Fundurinn verður haldinn í Mörk, félagsmiðstöð, Grænumörk 5, 
Selfossi

Dagskrá: 
•	 Kosning fundarstjóra og fundarritara
•	 Skýrsla stjórnar fyrir síðastliðið ár.
•	 Endurskoðaðir ársreikningar kynntir og bornir upp til samþykktar.
•	 Lagabreytingar.
•	 Árgjöld félagsmanna ákveðin.
•	 Kosningar: Kjósa skal eftirfarandi:

o Hluta stjórnar og varastjórnar sem setið hefur í tvö ár.
o Tvo skoðunarmenn ársreikninga.
o Fulltrúa í kjörnefnd sbr. 6. grein.
o Fulltrúa á þing Landssambands eldri borgara auk for-

manns félagsins sem er sjálfkjörinn. Fjöldi þeirra er 
samkvæmt lögum LEB hverju sinni.

•	 Afgreiðsla ályktana
•	 Önnur mál.

Stjórnin

Aðalfundur Kvenfélags Selfoss verður haldinn  
þriðjudaginn 18. febrúar 2020 í Selinu kl. 19:00. 

Venjuleg aðalfundarstörf.

Lagabreytingar.

Léttur kvöldverður er í upphafi fundar. Verð kr. 2000.

Allir velkomnir. 
Tilkynnið þátttöku fyrir laugardaginn 15. febrúar til: Jónu í síma: 

892 8453 eða netf. jss@smart.is eða Sigríðar 698 7952 netf. bjossi.
siddy@simnet.is.

Stjórnin



Miðvikudagur  12. febrúar 2020    9DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands
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• Önnur sérverk
• Vélskúrun
• Sérhæfð þrif á steinteppum
• Teppahreinsun
• Bónleysing, bónun og viðhald gólfa
• Alhliða hreingerningar
• Reglulegar ræstingar

Hagkvæmar lausnir
                                                               fyrir þitt fyrirtæki                         

Hafið samband við Kristrúnu S: 693 4934

kristrun@dagar.is

Vantar þig aðstoð við að kaupa inn? 
eða ert þú í vandræðum með að komast til læknis?

Við getum hjálpað þér!
Skutlum þér hvert sem er á pöntuðum  

tíma og aðstoðum við erindið.
Hafðu samband í síma 775 4309  

og heyrðu í okkur 

Ewa og Wieslaw

Aðalfundur
Félags eldri borgara í Hveragerði verður 

haldinn fimmtudaginn 20. febrúar  
2020 kl 14: 00 í Þorlákssetri. 

Fundaefni:
Skýrsla stjórnar

Skýrsla gjaldkera
Kosning stjórnar og skoðunarmenn 

reikninga
Lagabreyting og Önnur mál 

Kaffihlaðborð kr. 1.500.-

Stjórn FEBH

Það er ánægjulegt að sjá grein-
ar frá íbúum sveitarfélagsins 

sem eru jafn málefnalega fram 
settar og grein sem birtist í síð-
ustu Dagskrá. Greinarhöfundur 
fjallaði þar um fasteignagjöld í 
Árborg og óskaði eftir svörum 
við því hvort unnt væri að milda 
hækkanir á fasteignagjöldum 
með einhverjum hætti.

Hvað er fasteignamat?
Samkvæmt skilgreiningu er 
fasteignamat gangverð fasteign-
ar, umreiknað til staðgreiðslu, 
sem ætla má að eignin hefði haft 
í kaupum og sölum. Fasteigna-
matið byggir á upplýsingum úr 
þinglýstum kaupsamningum 
auk fjölmargra annarra þátta 
sem hafa áhrif á verðmæti fast-
eigna. Með öðrum orðum, þá 
endurspeglar fasteignamat sölu-
virði fasteignar. 

Fasteignamat húss og lóðar 
er mjög mismunandi eftir því 
hvar á landinu eignin er staðsett. 
Samkvæmt úttekt Byggðastofn-
unar á síðasta ári er matið 
langhæst í Suður-Þingholtum í 
Reykjavík, um 150% hærra en á 
Selfossi þar sem fasteignamat er 
það fjórða hæsta á landsbyggð-
inni á eftir Akureyri, Keflavík 
og Akranesi og næst á undan 
Hveragerði.

Undanfarin ár hefur Svf. Ár-
borg þótt eftirsóknarverður stað-
ur til að búa á, sem er vel. Mikil 
eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði 
hefur hækkað fasteignaverð og 
þar með þrýst fasteignamatinu 
upp á við. Hvort um fasteigna-

bólu sé að ræða eða ekki, er alla-
vega ljóst að söluvirði fasteigna 
hefur hækkað mikið á undan-
förnum árum í Svf. Árborg.

Fasteignagjöld í Árborg
Til fasteignagjalda teljast auk 
fasteignaskatts, lóðarleiga, frá-
veitugjald, vatnsgjald og sorp-
gjald. Frá því að núverandi 
bæjarstjórnarmeirihluti tók við 
stjórnartaumunum í júní 2018, 
hefur hann unnið ötullega að því 
að milda hækkanir á fasteigna-
gjöldum á milli ára. 

Álagningarhlutfall fast-
eignaskatts, hefur sem dæmi 
verið lækkað tvívegis til að 
bregðast við hækkunum á fast-
eignamati og í fyrsta sinn í 
sögu Svf. Árborgar var álagn-
ingarhlutfallið á atvinnuhúsnæði 
lækkað við gerð síðustu gjald-
skrár ásamt því að vatnsgjald 
var lækkað en ekki hækkað.

Álagningarhlutfall fast-
eignaskatts á íbúðarhúsnæði 
hefur verið lækkað um 22% í Ár-
borg frá árinu 2018 til að koma 
til móts við fasteignaeigendur. 
Ekkert sveitarfélag á landinu 
hefur lækkað álagningarhlutfall-
ið meira á tímabilinu, að undan-
skildum Reykjanesbæ sem var 
að losna undan klóm eftirlits-
nefndar með fjármálum sveitar-
félaga sem skyldaði Reykjanes-
bæ til að hafa álagningarhlutfall 
fasteignaskatts í hæstu hæð-
um. Staðan í dag er sú að fast-
eignaskatturinn sjálfur í krónum 
talið per íbúð er einna lægstur í 
Svf. Árborg á landinu öllu.

Fráveitugjaldi er ætlað að 
greiða fyrir rekstur og fram-
kvæmdir við fráveituna. Það 
liggur fyrir að Svf. Árborg er 
að fara í mikla fjárfestingu 
vegna hreinsistöðvar á Selfossi 
sem mun kosta um 1,5 millj-
arð króna. Auk þess var tekin 

ákvörðun um það sl. haust að 
spýta í lófanna hvað varðar 
endurbætur á götum og frá-
veitulögnum í eldri hverfum og 
fyrir liggur að fara í nauðsyn-
legar framkvæmdir við fráveitu 
á Eyrarbakka og Stokkseyri. 
Nú þegar hefur verið kostað til 
um 1,5-2 milljörðum króna á 
núvirði á undanförnum árum 
í gerð stofnræsa til fækkunar 
á útrásum í Ölfusá í eina. Að 
framangreindu má sjá, að það er 
mikið hagsmunamál fyrir Svf. 
Árborg að vsk. af fráveitufram-
kvæmdum verði felldur niður og 
berjumst við bæjarfulltrúar hart 
fyrir því að Alþingi muni setja 
niðurfellinguna á dagskrá fjár-
laga í haust.

Það sem stingur í stúf hvað 
varðar heildarupphæð fasteigna-
gjalda í Árborg í samanburði við 
önnur sveitarfélög eru há sorp-
hirðu- og sorpurðunargjöld. Von 
er til þess að sorpgjöldin muni 
lækka töluvert á næstu misser-
um. Í burðarliðnum er nýr samn-
ingur um förgun sorps, sem felst 
í því að flytja sorpið úr landi 
sem hráefni il orkuendurvinnslu 
erlendis í stað þess að urða það 
hér á landi sem mun lækka þann 
kostnað um 40%. Á vormánuð-
um mun síðan fara fram útboð 
á sorphirðu sveitarfélagsins 
sem mun vonandi lækka þann 
gjaldalið umtalsvert.

Sem svar við því, hvort unnt 
sé að milda hækkanir á fast-
eignagjöldum með einhverjum 
hætti, þá vonast ég frekar til þess 
að hið gagnstæða gerist, þ.e. að 
fasteignagjöldin muni lækka 
er fram líða stundir og verða í 
framtíðinni með þeim lægstu á 
landinu í stað þeirra hæstu eins 
og verið hefur undanfarinn ára-
tug.

Um fasteignagjöld
Tómas Ellert 
Tómasson 
 
bæjarfulltrúi M-lista 
Miðflokksins og 
formaður Eigna- og 
veitunefndar í Svf. 
Árborg.

Velkomin í Hamarshöll 
Opið hús fyrir fjölskylduna í vetr-
arfríinu frá kl. 10 – 12 alla daga, 
aðgangur ókeypis fyrir fjölskyld-
ur.

Íþróttafélagið Hamar býður 
uppá kynningu á fjölbreyttu starfi 
deildarinnar dagana 2. og 3. mars 
nk. kl. 10 – 13 og verða þjálfarar 
með fótboltaleiki, fimleikafjör, 
badminton og síðan er frjáls leik-

ur með foreldrum/forráðamönn-
um.

Velkomin í sund
Sundlaugin Laugaskarði býður 
afsláttargjald fyrir fjölskylduna 
frá kl. 10 – 17

2 fullorðnir og 2 börn kr. 1750. 
Opið virka daga frá kl. 06:45 - 

20:30 og um helgar frá kl. 10:00 
– 17:30

Verum saman, það er gaman!
Velkomin í Listasafn Árnesinga
Lærið að búa til skemmtileg og 
litríkt origami. Allt efni á staðn-
um og þátttaka ókeypis.

Origami er japönsk list við 
pappírsbrot sem hefur öðlast 
vinsældir utan Japans og er eitt 
af listformum nútímans. 

Markmið origami er að móta 
skúlptúr úr flötum pappír með 
því að brjóta hann saman. Í 
origami er pappír hvorki klippt-
ur né límdur.  

Einnig eru Manga teikni-
myndabækur á safninu þar sem 
hægt er að læra að teikna eftir 
vissum reglum Manga-teikni-
myndasögunnar sem sterk hefð 
er fyrir í Japan.

Opið fimt. – sunnudaga frá 
kl. 12 – 18, aðgangur ókeypis.

Þjónustuaðilar í Hveragerði 
bjóða ávallt gesti velkomna.
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Kuldaboli ehf. leitar að starfsmanni til þess að sinna 
vélgæslu og viðhaldi á vélum og tækjum félagsins í 
Þorlákshöfn. Reynsla og kunnátta á frystivélum er æskileg.

Umsóknir ásamt ferilsskrá sendist 
á kuldaboli@kuldaboli.is fyrir 29. febrúar 2020.

Kuldaboli rekur frystigeymslu, 
ísverksmiðju og löndunarþjónustu 

fyrir skip og báta. 
Fastir starfsmenn eru sjö.

VÉLSTJÓRN OG VIÐHALD

Verkið felur í sér malbikun, gerð burðarlags og jarðvegsskipti þar  
sem það á við á stígum í Árborg.

A: Eyrarbakkastígur að Kaldaðarnesvegi:
Verktaki skal jafna og þjappa núverandi styrktarlag,  
leggja út burðarlag (5cm þykkt),  
jafna og þjappa það og malbika síðan göngustíg (malbiksbreidd 2,5 m).

B: Selfoss: Stígar í Tjarnahverfi:
Verktaki skal jafna og þjappa núverandi styrktarlag, leggja út burðarlag (5 cm þykkt),  
jafna og þjappa það og malbika síðan göngustíg (malbiksbreidd 2,5 m).  
Mögulega þarf að jarðvegskipta einhvern hluta stíganna.

C: Stokkseyri: Stígar við Blómsturvelli:
Verktaki skal grafa óburðarhæf jarðlög uppúr stíg, leggja út styrktarlag,  
burðarlag og að lokum malbika stíg, malbiksbreidd 2,0 m.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 350 m³
Jöfnun og þjöppun á fyllingu  6000 m²
Styrktarlag  560 m³
Burðarlag, efni  440 m³
Burðarlag, útjöfnun og þjöppun  6330 m³
Malbik Y8  5250 m²

Verkinu skal að fullu lokið 1. ágúst 2020.

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með fimmtudeginum 13. febrúar 2020.  Þeir sem 
hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband við Bárð Árnason hjá Eflu á Suðurlandi með tölvupósti 
í netfangið ba@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin 
send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi 1-5, 800 Selfoss fyrir kl. 11.00 mánudaginn  
2. mars 2020 og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Mannvirkja- og umhverfissvið Árborgar

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í:
„Stígar í Árborg 2020“

Aðalfundur Félags eldri borgara, Selfossi
Samkvæmt lögum FEB skal halda aðalfund fyrir febrúarlok ár hvert. 
Boða skal til aðalfundar með minnst viku fyrirvara í héraðsblaði eða 
útvarpi og í þjónustumiðstöðinni. 

Hér með er því boðað til 
aðalfundar FEB fimmtudaginn 20. febrúar kl. 14:00.

Fundurinn verður haldinn í Mörk, félagsmiðstöð, Grænumörk 5, 
Selfossi

Dagskrá: 
•	 Kosning fundarstjóra og fundarritara
•	 Skýrsla stjórnar fyrir síðastliðið ár.
•	 Endurskoðaðir ársreikningar kynntir og bornir upp til samþykktar.
•	 Lagabreytingar.
•	 Árgjöld félagsmanna ákveðin.
•	 Kosningar: Kjósa skal eftirfarandi:

o Hluta stjórnar og varastjórnar sem setið hefur í tvö ár.
o Tvo skoðunarmenn ársreikninga.
o Fulltrúa í kjörnefnd sbr. 6. grein.
o Fulltrúa á þing Landssambands eldri borgara auk for-

manns félagsins sem er sjálfkjörinn. Fjöldi þeirra er 
samkvæmt lögum LEB hverju sinni.

•	 Afgreiðsla ályktana
•	 Önnur mál.

Stjórnin

Aðalfundur Kvenfélags Selfoss verður haldinn  
þriðjudaginn 18. febrúar 2020 í Selinu kl. 19:00. 

Venjuleg aðalfundarstörf.

Lagabreytingar.

Léttur kvöldverður er í upphafi fundar. Verð kr. 2000.

Allir velkomnir. 
Tilkynnið þátttöku fyrir laugardaginn 15. febrúar til: Jónu í síma: 

892 8453 eða netf. jss@smart.is eða Sigríðar 698 7952 netf. bjossi.
siddy@simnet.is.

Stjórnin
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Efni sendist á: dagskrain@prentmet.is

Eva María vippaði sér yfir 1,70 metra á NM. Ljósmynd: Umf. Selfoss

FRJÁLSAR Norðurlandamótið í 
frjálsíþróttum innanhúss fór 
fram í Finnlandi um helgina. 
Ísland tefldi fram sameiginlegu 
liði með Danmörku gegn liðum 
frá Svíþjóð, Noregi og Finn-
landi. Selfyssingurinn Eva Mar-
ía Baldursdóttir, sem er einung-
is 16 ára gömul, var ein þeirra 
níu Íslendinga sem voru valin í 
sameiginlegt lið Íslands og Dan-
merkur.

Eva María varð í sjöunda sæti 
í hástökki þegar hún vippaði sér 
yfir 1,70 metra. Hún reyndi í 
kjölfarið við 1,75 metra en felldi 
þrívegis. Sigurvegari var Tonja 
Angelsen frá Noregi sem stökk 
yfir 1,88 metra. Frábær árang-
ur hjá Evu Maríu og mikilvægt 

Eva María sjöunda á NM

veganesti í reynslubankann 
að fá að keppa við þær bestu á 
Norðurlöndunum.

Eva María á best 1,73 metra 

innanhúss og er það HSK-met í 
flokkum 16-17 ára, 18-19 ára og 
20-22 ára. Hún keppir næst á MÍ 
innanhúss helgina 22.-23. feb.

Fjórir á palli á RIG
TAEKWONDO Keppni í taekwondo 
á Alþjóðlegu Reykjavíkurleik-
unum (RIG) fór fram sunnu-
daginn 2. febrúar og átti Selfoss 
fjóra keppendur á mótinu sem 
allir enduðu á palli.

Í bardaga hlaut Sigurjón 
Bergur Eiríksson gullverðlaun í 
-80 kg flokki karla þar sem úr-
slitin réðust á síðustu 30 sekúnd-
um eftir mjög jafnan bardaga. 
Björn Jóel Björgvinsson hafnaði 
í öðru sæti í -73 kg junior flokki 

karla, Egill Kári Gunnarsson 
keppti í sama flokki þar sem 
hann keppti við Björn og hafði 
Björn betur en Egill uppskar 
bronsið.

Í formum hlaut Þorsteinn 
Ragnar Guðnason þrenn gull-
verðlaun í einstaklings, para og 
hópaformum. Egill Kári hlaut 
gullverðlaun í einstaklings 
formum og silfurverðlaun í 
hópaformum. -djp

Þorsteinn Ragnar með gullsafnið sitt 
frá mótinu. Ljósmynd: Umf. Selfoss

Sigurjón Bergur var að vinna sinn 
fyrsta sigur í senior-keppni í mörg ár. 
Ljósmynd: Umf. Selfoss

hópinn og liðið okkar. Þrátt fyrir 
ungan aldur er hún með mikla 
reynslu og við hlökkum mikið 
til að vinna með henni,“ segir 
Alfreð Elías Jóhannsson, þjálf-
ari Selfoss.

Clara semur við Selfoss

Clara í herbúðum Selfoss. Ljósmynd: 
Umf. Selfoss/GKS

KNATTSPYRNA Unglingalands-
liðskonan Clara Sigurðardóttir 
skrifaði í seinustu viku und-
ir tveggja ára samning við 
knattspyrnudeild Selfoss.

Clara, sem er 18 ára gamall 
miðjumaður, hefur leikið 57 
leiki í efstu deild og bikar með 
ÍBV en hún er uppalin í Vest-
mannaeyjum. Þá hefur hún leik-
ið 6 leiki með U19 ára landsliði 
Íslands, 16 leiki með U17 og 13 
leiki með U16.

„Við erum mjög ánægð með 
að leikmaður á hennar kali-
beri vilji koma í knattspyrnu-
akademíuna í Fjölbrautaskóla 
Suðurlands og spila með Sel-
foss. Hún mun klárlega styrkja 

Verðlaunahafar í efri röð f.v. Daníel Breki Elvarsson hlaut framfarabikar 14 
ára og yngri, Hjalti Snær Helgason hlaut framfarabikar frjálsíþróttadeildar, 
Eva María Baldursdóttir afreksmaður frjálsíþróttadeildar og Álfrún Diljá 
Kristínardóttir afreksmaður 14 ára og yngri. Neðri röð f.v. Hróbjartur Vig-
fússon og Anna Kristín Bjarkadóttir sem hlutu verðlaun fyrir góða mætingu í 
flokkum 10 ára og yngri. Ljósmynd: Umf. Selfoss/Gissur

FRJÁLSAR Aðalfundur frjáls-
íþróttadeildar Selfoss fór fram í 
Tíbrá fimmtudaginn 6. febrúar. 
Á fundinum voru veittar viður-
kenningar til iðkenda fyrir ár-
angur seinasta árs auk þess sem 
stjórn deildarinnar var að lang-
mestu leyti endurkjörin. Starf-
semi deildarinnar er til mikillar 
fyrirmyndar og rekstur í föstum 
skorðum.

Á fundinum fékk deildin 
endurnýjun viðurkenningar 
sinnar sem Fyrirmyndardeild 
ÍSÍ en Fyrirmyndarfélag ÍSÍ og 
Fyrirmyndarhérað ÍSÍ eru gæða-
verkefni íþróttahreyfingarinnar 
er snúa að íþróttastarfi. Er þetta 
viðurkenning á því að deildin 
standist gæðaviðurkenningu ÍSÍ 
fyrir íþróttastarf. -gj

Frjálsíþróttadeildin er til fyrirmyndar

HANDBOLTI Selfoss steinlá á móti 
Stjörnunni, 34-21, þegar liðin 
mættustu í Coca-Cola bikarnum 
í seinustu viku.

Stjarnan skoraði fyrstu tvö 
mörkin en Selfyssingar náðu að 
jafna í 3-3 og 4-4. Eftir það náðu 
heimamenn úr Garðabænum 
frumkvæðinu og við tók langur 
kafli þar sem ekkert gekk upp 
hjá Selfyssingum en flest skot 
Stjörnumanna enduðu í netinu. 
Staðan í hálfleik 16-8.

Seinni hálfleikur virtist ætla 
að fara af stað eins og sá fyrri 
endaði, en jafnvægi komst fljót-
lega á leikinn. Selfyssingar náðu 
nokkrum stoppum í vörninni og 
fengu nokkur mörk upp úr því. 
Það breytti því ekki að í hvert 
skipti sem Selfyssingar fengu 
tækifæri til að minnka muninn 
vildi boltinn ekki inn. Stórsigur 
Stjörnunnar staðreynd, 34-21.

Bikarskellur 
í MýrinniTvö stig sótt norður

HANDBOLTI Selfoss gerði góða 
ferð norður í land um helgina 
og sóttu tvö stig úr greipum 
KA-manna með fimm marka 
sigri 26-31.

Heimamenn byrjuðu leik-
inn af krafti og vörn 
Selfyssinga var jafn-
framt á hælunum. 
KA komst snemma 
yfir í leiknum og 
virtust vera að fara 
að sigla lengra fram 
úr en ungur mark-
maður Selfoss, Alexander 
Hrafnkelsson, tók þá nokkra 
góða bolta meðan liðið stillti 
sig af. Fyrri hálfleikur var jafn 
eftir það og staðan að honum 
loknum var 13-14.

Vörn gestanna af 
flatlendinu þéttist enn frekar í 
síðari hálfleik og sigu Selfyss-
ingar hægt og bítandi fram úr. 

Að endingu vannst nokkuð 
góður sigur, 26-31.

Mörk Selfoss: Haukur 
Þrastarson 11/2, Einar Sverris-
son 5/1, Atli Ævar Ingólfsson 
og Magnús Öder Einarsson 4, 

Alexander Már Egan 3, 
Guðni Ingvarsson 2, 

Ísak Gústafsson og 
Hannes Höskulds-
son 1. Varin skot: 
Alexander Hrafn-

kelsson 20.
Selfyssingar sitja 

í sjötta sæti Olísdeildar-
innar með 21 stig í gríðarlega 
jafnri og spennandi baráttu sjö 
liða um toppsæti deildarinnar 
og heimaleikjaréttinn í úrslita-
keppninni sem hefst í apríl. 
Næsti leikur hjá strákunum er 
gegn Aftureldingu í Hleðslu-
höllinni mánudaginn 17. febr-
úar kl. 19:30. -áþg
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BORÐTENNIS Borðtennisiðkend-
ur í íþróttafélaginu Garpi hafa 
staðið sig vel á aldursflokka-
mótaröðinni í vetur. Síðastliðna 
helgi voru veitt verðlaun fyrir 
heildarstigasöfnun á mótaröð-
inni og þar átti Garpur þrjá á 
palli. Lisbeth Viðja Hjartardótt-
ir endaði í fyrsta sæti í flokki 
telpna f. 2007-2008. Jökull Ern-
ir Steinarsson varð í öðru sæti í 
hnokkaflokki f. 2009 og síðar. 
Að lokum var það Anton Óskar 
Ólafsson sem hlaut bronsverð-
laun í flokki pilta f. 2007-2008. 

Flottur árangur hjá ungum Görpum

FRJÁLSAR Dagur Fannar Einars-
son úr Umf. Selfoss varð Ís-
landsmeistari í sjöþraut í flokki 
18-19 ára á Meistaramóti Ís-
lands í fjölþrautum sem haldið 
var í Reykjavík um síðustu 
helgi. 

Hann sigraði með yfirburð-
um fékk 4.776 stig og bætti 
HSK-met Bjarka Óskarsson-
ar úr Þór um rúmlega 2000 
stig. Þetta er fyrsta sjöþraut 
Dags Fannars í þessum flokki 
en hann fór upp um flokk um 
sl. áramót.  Árangur Dags 
Fannars varð eftirfarandi í 
einstökum greinum: 60m 7,23 
sek. - langstökk 6,38m - kúla 
6kg, 12,19m (pb). - hástökk 
1,70m  - 60m grind 9,06 sek. 
(pb) og HSK-met á eins metra 
hæð grinda, gamla metið var 
10,20 sek. - Stangarstökk 3,93 
m (pb) og grátlega nærri því 
að fara 4,03m sem hefði ver-
ið HSK met í 18-19 ára flokki. 
Svo 1000m hlaup á sínum 
næstbesta tíma 2:45,69 mín. 

Glæsilegt hjá Degi en með 
þessum árangri er hann búinn 
að tryggja sig langleiðina inn á 
NM unglinga í tugþraut næsta 
sumar. Þarf bara að keppa í 
kringlu og spjóti í vor þ.e. í 
greinum sem eru í tugþraut.

FRJÁLSAR Sex 
karlar af sam-
b a n d s s v æ ð i 
HSK tóku þátt í 
Meistaramóti í
öldunga í frjáls-
um sem fram 
fór í Reykjavík 
um síðustu helgi og settu fjórir 
þeirra HSK-met.

Ólafur Guðmundsson Sel-
fossi setti fjögur met í flokki 
50-55 ára. Hann þríbætti metið 
í langstökki, stökk lengst 5,25 
metra og þá bætti hann met 
Jason Ívarssonar í þrístökki um 
17 sentimetra, stökk 9,88 metra.

Guðbjörn Árnason úr Dím-
oni tvíbætti met Yngva Karls 
Jónssonar í hástökki í 55-59 ára 
flokki, stökk hæst 1,44 metra, en 
gamla metið var 1,40 m.

Ingvar Garðarsson Umf. 
Skeiðamanna bætti HSK-met 
Markúsar Ívarssonar í 800 
metra hlaupi í flokki 60-64 ára, 
en hann hljóp á 2:49,31 mín. og 
bætti metið um rúmar sex sek-
úndur.

Loks tvíbætti Jón M. Ívarsson 
úr Þjótanda metið í kúluvarpi í 
flokki 70 – 74 ára, kastaði lengst 
7,25 metra og bætti ársgamalt 
met Sigmundar Stefánssonar um 
58 sentimetra.

Dagur Fannar Íslandsmeistari í 
sjöþraut 18-19 ára pilta.

Dagur Fannar 
Íslandsmeistari 

í sjöþraut

Níu HSK-met 
á MÍ öldunga

Jökull, Lisbeth og Anton.

Allt besta fimleikafólk landsins mætir á svæðið
GK-mótið um helgina á Selfossi:

FIMLEIKAR GK-mótið í hópfim-
leikum fer fram á Selfossi á 
laugardaginn. Selfyssingar eiga 
tvö lið á mótinu í unglinga-
flokki en á mótinu keppa A-lið 
í fullorðins- og unglingaflokki 
og munum við því sjá allt besta 
fimleikafólk landsins sýna listir 
sínar.

Mótið er fyrra mótið af 
tveimur sem gildir til stiga í úr-
töku fyrir Norðurlandamót ung-
linga sem fram fer í Danmörku 
18. apríl nk. Bæði Selfossliðin 
eiga möguleika á að vinna sér 
inn þátttökurétt á Norðurlanda-
mótinu, annað liðið í stúlkna-
flokki en hitt í blönduðu liði 
stúlkna og drengja.

Við viljum hvetja alla til að 
mæta á mótið á laugardaginn 

í vínrauðu og hvetja krakkana 
áfram. Mótið verður í íþrótta-

Styðjum Selfyssinga til sigurs. Ljósmynd: Umf. Selfoss

húsi Vallaskóla og hefst kl. 
17:00. Áfram Selfoss -sóh

Ársskýrsla
Ungmennafélags Selfoss

starfsárið 2010

Aðalfundir deilda Umf. Selfoss 
árið 2020 verða haldnir í félagsheimilinu 

Tíbrá sem hér segir:

Júdódeild
fimmtudag 20. febrúar klukkan 20:30

Sunddeild
mánudag 24. febrúar klukkan 18:30

Taekwondodeild
þriðjudag 3. mars klukkan 20:00

Knattspyrnudeild
mánudag 9. mars klukkan 20:00

Handknattleiksdeild
miðvikudag 11. mars klukkan 20:00

Fimleikadeild
miðvikudag 25. mars klukkan 20:00

Mótokrossdeild
fimmtudag 26. mars klukkan 20:00

Á dagskrá fundanna eru venjuleg 
aðalfundarstörf og önnur mál.

Allir velkomnir, Ungmennafélag Selfoss

Aðalfundur Ungmennafélags Selfoss 
árið 2020 verður haldinn í félagsheimilinu 

Tíbrá fimmtudaginn 16. apríl klukkan 20:00.
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Álagning eykst
Töluverð sveifla hefur verið á 
olíuverði á heimsmarkaði frá 
síðustu áramótum.  Heims-
markaðsverð á bensíni var nú 
í byrjun febrúar komið niður 
um ríflega 11% miðað við ára-
mótaverðið.  Að teknu tilliti til 
veikingar krónunnar gagnvart 
Bandaríkjadal þá er lækkunin 
um 10%.  Listaverð bensíns hér 
á landi hefur á sama tíma aðeins 
lækkað um 1,2%.  Hafa verður 
í huga að miðað við núverandi 
heimsmarkaðsverð þá er inn-
kaupsverð hvers lítra ríflega 
24% af heildarverðinu miðað 
við algengasta lítraverðið hjá 
N1, 236,80 krónur. Föst krónu- 
tölugjöld ríkisins á hvern lítra 
eru samanlagt 76,60 krónur 
sama hvort lítraverðið er 236,80 
krónur eða 198,90 krónur líkt 
og hjá Costco.  Hér til hliðar má 
sjá skiptingu lítraverðs á bensíni 
miðað við algengasta verðið hjá 
N1 og hjá Costco.

Aðför að landsbyggðinni?
Innkoma Costco inn á íslenska 
olíumarkaðinn hefur valdið 
straumhvörfum.  Olíufélögin 
hafa öll lækkað verð á nokkrum 
bensínstöðvum á höfuðborgar-
svæðinu.  Á átta stöðvum er í 
boði lægra verð á bensíni sem er 
frá 3,20 krónum til 5,1 krónum 
dýrara en lítraverðið hjá Costco. 
Að auki bjóða sex stöðvar lítra-
verð sem er frá 10,90 krónum 
til 20,90 krónum dýrara en hjá 
Costco.  

Landsbyggðin hefur ekki 
notið góðs af þessari samkeppni 
olíufélaganna við Costco.  
Lægstu verðin utan höfuð-
borgarsvæðisins eru um 30 
krónum hærri en það ódýrasta 
hjá Costco.  Algengustu verðin 
eru 37,90 krónum hærri en hjá 
Costco.

Frá innkomu Costco hafa 
olíufélögin hækkað álagningu 
sína á viðskiptavini sem ekki 

geta notfært sér lægstu verðin 
á höfuðborgarsvæðinu.  Með-
alálagningin fór úr tæpum 43 
krónum á lítra 2017 í ríflega 
48 krónur árið 2019. Þessar 
tölur eru uppreiknaðar með 
vísitölu neysluverðs og án virð-
isaukaskatts. Upp úr vasa neyt-
enda er þetta um 6,20 krónum 
hærra verð á hvern lítra.

Á fjórða tug króna verð-
munur hjá sama félagi
Það munar 32,80 krónum 
eða 16,1% frá lægsta í hæsta 
bensínverðið hjá N1.  Ódýrasta 
lítraverðið er 204 krónur 
við Lindir í Kópavogi  en á 
stærstum hluta N1 stöðva er 
verðið 236,80 krónur. Hjá ÓB-
Olís er verðmunurinn 34,50 
krónur eða 16,2%.  Ódýrast 
er hjá ÓB við Arnarsmára 
Kópavogi, Bæjarlind Kópavogi 
og við Fjarðarkaup í Hafnarfirði 
eða 202,20 krónur á lítra en 
dýrast á flestum Olís stöðvum 

236,70 krónur.  Hjá Orkunni 
munar mest 32,70 krónum á 
ódýrasta dropanum og þeim 
dýrasta.  Ódýrast er hjá Orkunni 
við Dalveg í Kópavogi og við 
Reykjavíkurveg í Hafnarfirði 
eða 202,10 krónur. Hæsta verðið 
hjá Orkunni er 16,2% hærra eða 
234,80 krónur. Verðmunurinn 
hjá Atlantsolíu nær 31 krónu 

sem gerir 15,3%.   Ódýrast 
er hjá AO við Sprengisand í 
Reykjavík og við Kaplakrika í 
Hafnarfirði eða 202,90 krónur 
en algengasta verðið er 233,90 
krónur.  Dælan er eingöngu með 
stöðvar á höfuðborgarsvæðinu 
og þar kostar bensínlítrinn frá 
209,80 til 219,80 króna.

Yfir 16% hærra bensínverð hjá sama félagi!

Get ég fjármagnað verkefnið 
mitt? Þessi spurning leitar á 

þá sem vilja sjá draumana rætast 
og koma hugmyndum sínum í 
framkvæmd.  Á því veltur hvort 
hugmyndir verði áfram aðeins 
hugmyndir eða leiðir til nýrr-
ar atvinnu, nýrra upplifana og 
bættra aðferða við framleiðslu 
og þjónustu.  Sköpunarmáttur-
inn býr í mannlegu eðli.  Við 
leitum nýrra leiða og tækifæra.  
Sjáum gamla hluti í nýju ljósi, 
nýja hluti og tækni gefa nýja 
möguleika. Það er gefandi fyrir 
einstaklinga að koma hugmynd-
um sínum á koppinn og það 
eykur hagsæld þjóðfélagsins að 
nýsköpun og frumkvöðlastarf-
semi fái framgöngu.  Nýsköp-
unarmiðstöð, Nýsköpunarsjóð-
ur, þekkingarsetur, klasar og 
viðskiptahraðlar ásamt styrktar-
sjóðum, fjárfestingafélögum og 
viðurkenningum eru meðal þess 
sem skapar stuðning og hvetj-
andi umhverfi fyrir nýsköpun 
og frumkvöðlastarfsemi.  

Á stuttu málþingi Félags 
kvenna í atvinnulífinu þann 
6. febrúar síðastliðinn í Skyr-
gerðinni í Hveragerði, heyrð-
um við sögur þriggja kvenna af 
Suðurlandi sem höfðu náð að 
fjármagna sín verkefni og voru 
komnar með fyrirtæki í rekstri.  
Þær Ragnhildur Ágústsdóttir 

frá Icelandic lava show, Hulda 
Brynjólfsdóttir sem rekur Upp-
spuna – smáspunaverksmiðju 
og Erna Hödd Pálmadóttir sem 
er á þessum dögum að setja 
fyrstu snyrtivörur sínar í sölu 
frá Beauty by Iceland, sögðu frá 
sinni vegferð. Allar hafa þær sína 
sögu að segja en hjá öllum byrj-
aði sagan á draumnum að koma 
hugmynd í framkvæmd. Að 
hlusta á þær segja frá draumum 
sínum og þeirri vegferð að koma 
þeim í framkvæmd veitti áhorf-
endum innblástur í að skoða sína 
ástríðu, ástríðan skein sannar-
lega af þeim Ragnhildi, Huldu 
og Ernu. Það er skemmtilegt að 
segja frá því að allar eiga það 
sameiginlegt að hafa allar sótt 
um í Uppbyggingasjóð Suður-
lands og fengið þaðan styrk inn í 
sín verkefni en opið er fyrir um-
sóknir í sjóðinn til 3. mars nk.

Á Suðurlandi starfar ört vax-
andi deild innan FKA þar sem 
félagar eru að nálgast 60. FKA 
er öflugt tengslanet kvenna úr 
öllum greinum atvinnulífsins en 
félagið styður kvenleiðtoga í að 
sækja fram og sameina þær til 
aukins sýnileika og þátttöku. Átt 
þú erindi í félagið? Kynntu þér 
málið á www.fka.is. Formaður 
Suðurlandsdeildar FKA er Auð-
ur I. Ottesen audur@rit.is   

Get ég fjármagnað 
verkefnið mitt?
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Góugleði 2020
Félag eldri borgara á Eyrarbakka heldur góugleði 
laugardaginn 7. mars í félagsheimilinu Stað. 
Húsið opnað kl. 19.

Veislumatur frá Rauða húsinu.

Jón Bjarnason sér um fjörið.

Miðaverð 6.000 kr.

Miðapantanir hjá Ingu í síma 845 6526 eða 
Jónínu í síma 841 9290.

Félag eldri borgara á Eyrarbakka

Aðalfundur
félags eldri borgara á Eyrarbakka verður haldinn 
sunnudaginn 23. feb. kl. 14 að Búðarstíg 22 (Alpan 
kaffistofa). Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin

Félag eldri borgara á Eyrarbakka

Aðalfundur Sólvalla, 
dvalarheimilis aldraðra  

á Eyrarbakka
Fimmtudaginn 20. febrúar kl. 20:00

verður aðalfundur Sólvalla,
haldinn í sal heimilisins.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

Önnur mál

Eyrbekkingar og aðrir áhugamenn um 
rekstur heimilisins eru hvattir til að mæta

Stjórnin

Aðalfundur Árnesingadeildar Rauða kross  
Íslands verður haldinn að Eyravegi 23 á  

Selfossi, miðvikudaginn 4. mars, kl.19.30.

Gestur fundar verður Fjóla Einarsdóttir 
Svæðisfulltrúi Rauða krossins á Suðurlandi  

og heldur hún erindi um neyðarvarnir.

Venjuleg aðalfundarstörf

Kaffiveitingar

Félagar og sjálfboðaliðar deildarinnar eru  
hvattir til að mæta.

Nýir félagar eru velkomnir á fundinn

Stjórnin

Sjötti febrúar er merkisdagur 
í íslenskri leikskólasögu því 

þann dag árið 1950 stofnuðu 
frumkvöðlar leikskólakennara 
fyrstu samtök sín.  Dagur leik-
skólans er samstarfsverkefni 
Félags leikskólakennara, Félags 
stjórnenda leikskóla, mennta- 
og menningarmálaráðuneytis, 
Sambands íslenskra sveitarfé-
laga og Heimilis og skóla. Til-
gangurinn er að auka jákvæða 
umræðu um leikskólann, vekja 
umræðu um hlutverk leikskóla 
og starf leikskólakennara og 
kynna starfsemina út á við.

Leikskóli er fyrsta skóla-
stigið og þar er umhyggjan fyr-
ir barninu höfð að leiðarljósi. 
Veita skal börnum umönnun 
og menntun, búa þeim hollt og 
gott uppeldisumhverfi og örugg 
námsskilyrði.  Stuðla skal að því 
að nám fari fram í leik og skap-
andi starfi þar sem börn njóta 
fjölbreyttra uppeldiskosta.

Skipulag og umhverfi leik-
skólans skal vera öruggt, 
örvandi og geta stutt við leik.  
Leikefni og efniviður skal vera 
skapandi og taka mið af þroska 
nemenda.  

 Á bernskuárunum er leikur 
mikilvægur barninu, hann er 
ríkjandi athöfn og mikilvægasta 
náms- og þroskaleið þess.  Leik-
urinn er lífstjáning og gleðigjafi 
og er  frjáls og sjálfsprottinn 
leikur hið eðlilega tjáninga-
form barns.  Í leiknum geta þau 
lært margt sem enginn getur 
kennt því.   Þar fer fram mik-
ið sjálfsnám og leiknum getur 
fylgt bæði gleði og alvara.  Af 
leik sprettur ný þekking, nýjar 
tilfinningar, athafnir og leikni.  
Börn fá útrás fyrir tilfinningar 
sínar, sköpunarþörf og hug-
myndaflug eflist.  Í leiknum 
læra börnin mikilvægi þess að 
vinna saman og taka tillit hvert 
til annars.  Þau læra samskipta-
reglur og að virða rétt annarra.  

Allur leikur mótast af aldri 
og þroska barna og þurfa 
starfsmenn leikskóla að þekkja 
hlutverk og eðli leiks barna á 

hverju aldurskeiði.  Í leik er best 
að fylgjast með þroska barns 
og fylgjast með framförum.  
Kennarinn þarf því að fylgjast 
vel með leik barna.   Hann þarf 
að vita hvenær á að grípa inn í  
og hvenær að draga sig í hlé.  
Vera tilbúinn til að örva, vekja 
áhuga og taka þátt í honum á 
forsendum barnanna.  Návist 
kennara veitir bæði öryggi og 
stuðning.

Að Laugalandi í Holtum er 
rekinn tveggja deilda leikskóli 
en á undanförnum árum hefur 
börnum í Rangárþingi ytra og 
Ásahreppi verið að fjölga jafnt 
og þétt. 

Við vinnum eftir lögum um 
leikskóla nr. 90/2008, reglu-
gerð um starfsemi leikskóla 
nr. 225/1995 og aðalnámskrá 
leikskóla sem menntamálaráðu-
neytið gaf út 2011. Aðalnámskrá 
leikskóla er ígildi reglugerðar 
sem segir til um hlutverk leik-
skóla er varða menntun, uppeldi 
og umönnun og byggir hún á 2. 
gr. laga um leikskóla. Í henni 
stendur að meginmarkmið upp-
eldis og kennslu í leikskóla 
skulu vera:

• að fylgjast með og efla al-
hliða þroska barna í náinni 
samvinnu við foreldra 

• að veita skipulega málörvun 
og stuðla að eðlilegri færni í 
íslensku 

• að hlúa að börnum andlega, 
vitsmunalega og líkamlega í 
samræmi við þarfir hvers og 
eins svo að börnin fái notið 
bernsku sinnar 

• að stuðla að víðsýni barna og 
efla siðferðisvitund þeirra 

• að leggja grundvöll að því að 
börn verði sjálfstæðir, virkir 
og ábyrgir þátttakendur í lýð-
ræðisþjóðfélagi sem er í örri 
og sífelldri þróun 

• að rækta hæfileika barna 
til tjáningar og sköpunar í 
þeim tilgangi m.a. að styrkja 
sjálfsmynd þeirra, heilbrigð-
isvitund, öryggi og hæfni til 
mannlegra samskipta

Það eru ekki kenndar hefð-
bundnar kennslugreinar í leik-
skólum heldur er áherslan á 
grunnþætti menntunar sem 
eru; læsi, sjálfbærni, lýðræði 
og mannréttindi, jafnrétti, heil-
brigði og velferð og sköpun.

Námssvið leikskólans eru: 
læsi og samskipti, heilbrigði og 
vellíðan, sjálfbærni og vísindi, 
sköpun og menning.  Þau eru 
samþætt og samofin öllu starfi 
leikskólans og er þar tekin mið 
af grunnþáttum menntunar sem 
byggjast á skapandi og gagnrýn-
inni hugsun sem tengjast leik og 
daglegum athöfnum. 

Eins og sjá má eru það margir 
mikilvægir þættir sem taka þarf 
tillit til þegar skipuleggja skal 
gott leikskólastarf.  Þá er ómet-
anlegt að hafa hæfa og góða 
starfsmenn í vinnu.  Það er mik-
ill misskilningur að starfsmenn 
séu aðeins að snýta og skeina í 
leikskólum.  Hlutverk þeirra er 
svo miklu, miklu meira en það.  

Í tilefni af Degi leikskólanns 
buðum við öfum og ömmum 
nemenda okkar að koma og 
skoða leikskólann og kynna sér 
það merkilega starf sem á sér 
stað í leikskólanum.  

Til hamingju með daginn 
okkar.

Sigrún Björk Benediktsdóttir,
leikskólastjóri

Leikskólanum Laugalandi.

Dagur leikskólans 6. febrúar 

Vetrarfrí grunnskólanna eru á 
næsta leiti og á Suðurlandi 

má finna fjölbreytta skemmt-
un og upplifun fyrir alla fjöl-
skylduna. Ferðaþjónustuaðilar 
verða með ýmis tilboð með 
sérstakri áherslu á fjölskylduna 
á meðan á vetrarfríum stendur, 
15. – 25. feb og 28. feb – 8.mars.

Með því að ferðast um 
heimabyggð styrkjum við þjón-
ustu og afþreyingu sem er í boði 
á okkar svæði og stuðlum að því 
að sú þjónusta verði áfram í boði 
bæði fyrir heimamenn og gesti. 
Ein af jákvæðu áhrifum ferða-
þjónustunnar er fjölbreytileiki 
veitingastaða, afþreyingar og 
gistingar. Með tilkomu ferða-

manna til landsins er orðin 
möguleiki fyrir fyrirtæki að reka 
þessa þjónustu allt árið um kring 
og heimamenn njóta síðan góðs 
af. Því er kjörið tækifæri að nýta 
sér þjónustuna í vetrarfríum og 

njóta upplifunar í heimabyggð.
Allar nánari upplýsingar um 

hvað er í boði á Suðurlandi má 
finna á viðburðadagatali south.
is.

Hefur fjölskyldan farið saman í íshelli, séð bráðið 
rauðglóandi hraun eða borðað í gróðurhúsi? 
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Álagning eykst
Töluverð sveifla hefur verið á 
olíuverði á heimsmarkaði frá 
síðustu áramótum.  Heims-
markaðsverð á bensíni var nú 
í byrjun febrúar komið niður 
um ríflega 11% miðað við ára-
mótaverðið.  Að teknu tilliti til 
veikingar krónunnar gagnvart 
Bandaríkjadal þá er lækkunin 
um 10%.  Listaverð bensíns hér 
á landi hefur á sama tíma aðeins 
lækkað um 1,2%.  Hafa verður 
í huga að miðað við núverandi 
heimsmarkaðsverð þá er inn-
kaupsverð hvers lítra ríflega 
24% af heildarverðinu miðað 
við algengasta lítraverðið hjá 
N1, 236,80 krónur. Föst krónu- 
tölugjöld ríkisins á hvern lítra 
eru samanlagt 76,60 krónur 
sama hvort lítraverðið er 236,80 
krónur eða 198,90 krónur líkt 
og hjá Costco.  Hér til hliðar má 
sjá skiptingu lítraverðs á bensíni 
miðað við algengasta verðið hjá 
N1 og hjá Costco.

Aðför að landsbyggðinni?
Innkoma Costco inn á íslenska 
olíumarkaðinn hefur valdið 
straumhvörfum.  Olíufélögin 
hafa öll lækkað verð á nokkrum 
bensínstöðvum á höfuðborgar-
svæðinu.  Á átta stöðvum er í 
boði lægra verð á bensíni sem er 
frá 3,20 krónum til 5,1 krónum 
dýrara en lítraverðið hjá Costco. 
Að auki bjóða sex stöðvar lítra-
verð sem er frá 10,90 krónum 
til 20,90 krónum dýrara en hjá 
Costco.  

Landsbyggðin hefur ekki 
notið góðs af þessari samkeppni 
olíufélaganna við Costco.  
Lægstu verðin utan höfuð-
borgarsvæðisins eru um 30 
krónum hærri en það ódýrasta 
hjá Costco.  Algengustu verðin 
eru 37,90 krónum hærri en hjá 
Costco.

Frá innkomu Costco hafa 
olíufélögin hækkað álagningu 
sína á viðskiptavini sem ekki 

geta notfært sér lægstu verðin 
á höfuðborgarsvæðinu.  Með-
alálagningin fór úr tæpum 43 
krónum á lítra 2017 í ríflega 
48 krónur árið 2019. Þessar 
tölur eru uppreiknaðar með 
vísitölu neysluverðs og án virð-
isaukaskatts. Upp úr vasa neyt-
enda er þetta um 6,20 krónum 
hærra verð á hvern lítra.

Á fjórða tug króna verð-
munur hjá sama félagi
Það munar 32,80 krónum 
eða 16,1% frá lægsta í hæsta 
bensínverðið hjá N1.  Ódýrasta 
lítraverðið er 204 krónur 
við Lindir í Kópavogi  en á 
stærstum hluta N1 stöðva er 
verðið 236,80 krónur. Hjá ÓB-
Olís er verðmunurinn 34,50 
krónur eða 16,2%.  Ódýrast 
er hjá ÓB við Arnarsmára 
Kópavogi, Bæjarlind Kópavogi 
og við Fjarðarkaup í Hafnarfirði 
eða 202,20 krónur á lítra en 
dýrast á flestum Olís stöðvum 

236,70 krónur.  Hjá Orkunni 
munar mest 32,70 krónum á 
ódýrasta dropanum og þeim 
dýrasta.  Ódýrast er hjá Orkunni 
við Dalveg í Kópavogi og við 
Reykjavíkurveg í Hafnarfirði 
eða 202,10 krónur. Hæsta verðið 
hjá Orkunni er 16,2% hærra eða 
234,80 krónur. Verðmunurinn 
hjá Atlantsolíu nær 31 krónu 

sem gerir 15,3%.   Ódýrast 
er hjá AO við Sprengisand í 
Reykjavík og við Kaplakrika í 
Hafnarfirði eða 202,90 krónur 
en algengasta verðið er 233,90 
krónur.  Dælan er eingöngu með 
stöðvar á höfuðborgarsvæðinu 
og þar kostar bensínlítrinn frá 
209,80 til 219,80 króna.

Yfir 16% hærra bensínverð hjá sama félagi!

Get ég fjármagnað verkefnið 
mitt? Þessi spurning leitar á 

þá sem vilja sjá draumana rætast 
og koma hugmyndum sínum í 
framkvæmd.  Á því veltur hvort 
hugmyndir verði áfram aðeins 
hugmyndir eða leiðir til nýrr-
ar atvinnu, nýrra upplifana og 
bættra aðferða við framleiðslu 
og þjónustu.  Sköpunarmáttur-
inn býr í mannlegu eðli.  Við 
leitum nýrra leiða og tækifæra.  
Sjáum gamla hluti í nýju ljósi, 
nýja hluti og tækni gefa nýja 
möguleika. Það er gefandi fyrir 
einstaklinga að koma hugmynd-
um sínum á koppinn og það 
eykur hagsæld þjóðfélagsins að 
nýsköpun og frumkvöðlastarf-
semi fái framgöngu.  Nýsköp-
unarmiðstöð, Nýsköpunarsjóð-
ur, þekkingarsetur, klasar og 
viðskiptahraðlar ásamt styrktar-
sjóðum, fjárfestingafélögum og 
viðurkenningum eru meðal þess 
sem skapar stuðning og hvetj-
andi umhverfi fyrir nýsköpun 
og frumkvöðlastarfsemi.  

Á stuttu málþingi Félags 
kvenna í atvinnulífinu þann 
6. febrúar síðastliðinn í Skyr-
gerðinni í Hveragerði, heyrð-
um við sögur þriggja kvenna af 
Suðurlandi sem höfðu náð að 
fjármagna sín verkefni og voru 
komnar með fyrirtæki í rekstri.  
Þær Ragnhildur Ágústsdóttir 

frá Icelandic lava show, Hulda 
Brynjólfsdóttir sem rekur Upp-
spuna – smáspunaverksmiðju 
og Erna Hödd Pálmadóttir sem 
er á þessum dögum að setja 
fyrstu snyrtivörur sínar í sölu 
frá Beauty by Iceland, sögðu frá 
sinni vegferð. Allar hafa þær sína 
sögu að segja en hjá öllum byrj-
aði sagan á draumnum að koma 
hugmynd í framkvæmd. Að 
hlusta á þær segja frá draumum 
sínum og þeirri vegferð að koma 
þeim í framkvæmd veitti áhorf-
endum innblástur í að skoða sína 
ástríðu, ástríðan skein sannar-
lega af þeim Ragnhildi, Huldu 
og Ernu. Það er skemmtilegt að 
segja frá því að allar eiga það 
sameiginlegt að hafa allar sótt 
um í Uppbyggingasjóð Suður-
lands og fengið þaðan styrk inn í 
sín verkefni en opið er fyrir um-
sóknir í sjóðinn til 3. mars nk.

Á Suðurlandi starfar ört vax-
andi deild innan FKA þar sem 
félagar eru að nálgast 60. FKA 
er öflugt tengslanet kvenna úr 
öllum greinum atvinnulífsins en 
félagið styður kvenleiðtoga í að 
sækja fram og sameina þær til 
aukins sýnileika og þátttöku. Átt 
þú erindi í félagið? Kynntu þér 
málið á www.fka.is. Formaður 
Suðurlandsdeildar FKA er Auð-
ur I. Ottesen audur@rit.is   

Get ég fjármagnað 
verkefnið mitt?
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Góugleði 2020
Félag eldri borgara á Eyrarbakka heldur góugleði 
laugardaginn 7. mars í félagsheimilinu Stað. 
Húsið opnað kl. 19.

Veislumatur frá Rauða húsinu.

Jón Bjarnason sér um fjörið.

Miðaverð 6.000 kr.

Miðapantanir hjá Ingu í síma 845 6526 eða 
Jónínu í síma 841 9290.

Félag eldri borgara á Eyrarbakka

Aðalfundur
félags eldri borgara á Eyrarbakka verður haldinn 
sunnudaginn 23. feb. kl. 14 að Búðarstíg 22 (Alpan 
kaffistofa). Venjuleg aðalfundarstörf.

Stjórnin

Félag eldri borgara á Eyrarbakka

Aðalfundur Sólvalla, 
dvalarheimilis aldraðra  

á Eyrarbakka
Fimmtudaginn 20. febrúar kl. 20:00

verður aðalfundur Sólvalla,
haldinn í sal heimilisins.

Dagskrá:
Venjuleg aðalfundarstörf

Önnur mál

Eyrbekkingar og aðrir áhugamenn um 
rekstur heimilisins eru hvattir til að mæta

Stjórnin

Aðalfundur Árnesingadeildar Rauða kross  
Íslands verður haldinn að Eyravegi 23 á  

Selfossi, miðvikudaginn 4. mars, kl.19.30.

Gestur fundar verður Fjóla Einarsdóttir 
Svæðisfulltrúi Rauða krossins á Suðurlandi  

og heldur hún erindi um neyðarvarnir.

Venjuleg aðalfundarstörf

Kaffiveitingar

Félagar og sjálfboðaliðar deildarinnar eru  
hvattir til að mæta.

Nýir félagar eru velkomnir á fundinn

Stjórnin

Sjötti febrúar er merkisdagur 
í íslenskri leikskólasögu því 

þann dag árið 1950 stofnuðu 
frumkvöðlar leikskólakennara 
fyrstu samtök sín.  Dagur leik-
skólans er samstarfsverkefni 
Félags leikskólakennara, Félags 
stjórnenda leikskóla, mennta- 
og menningarmálaráðuneytis, 
Sambands íslenskra sveitarfé-
laga og Heimilis og skóla. Til-
gangurinn er að auka jákvæða 
umræðu um leikskólann, vekja 
umræðu um hlutverk leikskóla 
og starf leikskólakennara og 
kynna starfsemina út á við.

Leikskóli er fyrsta skóla-
stigið og þar er umhyggjan fyr-
ir barninu höfð að leiðarljósi. 
Veita skal börnum umönnun 
og menntun, búa þeim hollt og 
gott uppeldisumhverfi og örugg 
námsskilyrði.  Stuðla skal að því 
að nám fari fram í leik og skap-
andi starfi þar sem börn njóta 
fjölbreyttra uppeldiskosta.

Skipulag og umhverfi leik-
skólans skal vera öruggt, 
örvandi og geta stutt við leik.  
Leikefni og efniviður skal vera 
skapandi og taka mið af þroska 
nemenda.  

 Á bernskuárunum er leikur 
mikilvægur barninu, hann er 
ríkjandi athöfn og mikilvægasta 
náms- og þroskaleið þess.  Leik-
urinn er lífstjáning og gleðigjafi 
og er  frjáls og sjálfsprottinn 
leikur hið eðlilega tjáninga-
form barns.  Í leiknum geta þau 
lært margt sem enginn getur 
kennt því.   Þar fer fram mik-
ið sjálfsnám og leiknum getur 
fylgt bæði gleði og alvara.  Af 
leik sprettur ný þekking, nýjar 
tilfinningar, athafnir og leikni.  
Börn fá útrás fyrir tilfinningar 
sínar, sköpunarþörf og hug-
myndaflug eflist.  Í leiknum 
læra börnin mikilvægi þess að 
vinna saman og taka tillit hvert 
til annars.  Þau læra samskipta-
reglur og að virða rétt annarra.  

Allur leikur mótast af aldri 
og þroska barna og þurfa 
starfsmenn leikskóla að þekkja 
hlutverk og eðli leiks barna á 

hverju aldurskeiði.  Í leik er best 
að fylgjast með þroska barns 
og fylgjast með framförum.  
Kennarinn þarf því að fylgjast 
vel með leik barna.   Hann þarf 
að vita hvenær á að grípa inn í  
og hvenær að draga sig í hlé.  
Vera tilbúinn til að örva, vekja 
áhuga og taka þátt í honum á 
forsendum barnanna.  Návist 
kennara veitir bæði öryggi og 
stuðning.

Að Laugalandi í Holtum er 
rekinn tveggja deilda leikskóli 
en á undanförnum árum hefur 
börnum í Rangárþingi ytra og 
Ásahreppi verið að fjölga jafnt 
og þétt. 

Við vinnum eftir lögum um 
leikskóla nr. 90/2008, reglu-
gerð um starfsemi leikskóla 
nr. 225/1995 og aðalnámskrá 
leikskóla sem menntamálaráðu-
neytið gaf út 2011. Aðalnámskrá 
leikskóla er ígildi reglugerðar 
sem segir til um hlutverk leik-
skóla er varða menntun, uppeldi 
og umönnun og byggir hún á 2. 
gr. laga um leikskóla. Í henni 
stendur að meginmarkmið upp-
eldis og kennslu í leikskóla 
skulu vera:

• að fylgjast með og efla al-
hliða þroska barna í náinni 
samvinnu við foreldra 

• að veita skipulega málörvun 
og stuðla að eðlilegri færni í 
íslensku 

• að hlúa að börnum andlega, 
vitsmunalega og líkamlega í 
samræmi við þarfir hvers og 
eins svo að börnin fái notið 
bernsku sinnar 

• að stuðla að víðsýni barna og 
efla siðferðisvitund þeirra 

• að leggja grundvöll að því að 
börn verði sjálfstæðir, virkir 
og ábyrgir þátttakendur í lýð-
ræðisþjóðfélagi sem er í örri 
og sífelldri þróun 

• að rækta hæfileika barna 
til tjáningar og sköpunar í 
þeim tilgangi m.a. að styrkja 
sjálfsmynd þeirra, heilbrigð-
isvitund, öryggi og hæfni til 
mannlegra samskipta

Það eru ekki kenndar hefð-
bundnar kennslugreinar í leik-
skólum heldur er áherslan á 
grunnþætti menntunar sem 
eru; læsi, sjálfbærni, lýðræði 
og mannréttindi, jafnrétti, heil-
brigði og velferð og sköpun.

Námssvið leikskólans eru: 
læsi og samskipti, heilbrigði og 
vellíðan, sjálfbærni og vísindi, 
sköpun og menning.  Þau eru 
samþætt og samofin öllu starfi 
leikskólans og er þar tekin mið 
af grunnþáttum menntunar sem 
byggjast á skapandi og gagnrýn-
inni hugsun sem tengjast leik og 
daglegum athöfnum. 

Eins og sjá má eru það margir 
mikilvægir þættir sem taka þarf 
tillit til þegar skipuleggja skal 
gott leikskólastarf.  Þá er ómet-
anlegt að hafa hæfa og góða 
starfsmenn í vinnu.  Það er mik-
ill misskilningur að starfsmenn 
séu aðeins að snýta og skeina í 
leikskólum.  Hlutverk þeirra er 
svo miklu, miklu meira en það.  

Í tilefni af Degi leikskólanns 
buðum við öfum og ömmum 
nemenda okkar að koma og 
skoða leikskólann og kynna sér 
það merkilega starf sem á sér 
stað í leikskólanum.  

Til hamingju með daginn 
okkar.

Sigrún Björk Benediktsdóttir,
leikskólastjóri

Leikskólanum Laugalandi.

Dagur leikskólans 6. febrúar 

Vetrarfrí grunnskólanna eru á 
næsta leiti og á Suðurlandi 

má finna fjölbreytta skemmt-
un og upplifun fyrir alla fjöl-
skylduna. Ferðaþjónustuaðilar 
verða með ýmis tilboð með 
sérstakri áherslu á fjölskylduna 
á meðan á vetrarfríum stendur, 
15. – 25. feb og 28. feb – 8.mars.

Með því að ferðast um 
heimabyggð styrkjum við þjón-
ustu og afþreyingu sem er í boði 
á okkar svæði og stuðlum að því 
að sú þjónusta verði áfram í boði 
bæði fyrir heimamenn og gesti. 
Ein af jákvæðu áhrifum ferða-
þjónustunnar er fjölbreytileiki 
veitingastaða, afþreyingar og 
gistingar. Með tilkomu ferða-

manna til landsins er orðin 
möguleiki fyrir fyrirtæki að reka 
þessa þjónustu allt árið um kring 
og heimamenn njóta síðan góðs 
af. Því er kjörið tækifæri að nýta 
sér þjónustuna í vetrarfríum og 

njóta upplifunar í heimabyggð.
Allar nánari upplýsingar um 

hvað er í boði á Suðurlandi má 
finna á viðburðadagatali south.
is.

Hefur fjölskyldan farið saman í íshelli, séð bráðið 
rauðglóandi hraun eða borðað í gróðurhúsi? 
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ÞJÓNUSTA

Hjá MaddýHjá Maddý ehf. ehf.
Eyravegi 27 - 800 SelfossEyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.iss. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöfBókhald - ráðgjöf
skattskilskattskil

Þjónusta við Þjónusta við 
einstaklinga og einstaklinga og 

fyrirtækifyrirtæki
Persónuleg þjónustaPersónuleg þjónusta

FUNDIR

Al-Anon Selfossi
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 20:00, nýliðafundur
kl. 20:30 fundur, Hrísholti 8

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 
kl. 10, Hrísholti 8, Selfossi.
Ath. fundur 24. og 31. des. 

kl. 12 á hádegi.

AA Sporgöngumanna
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 12:05 - AA fundur
Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur

Fim. kl. 20 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími alla virka daga
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði, efri hæð, 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands
Miðvikudaga kl. 10–14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudaga kl. 10-12 í Strók

facebook.com/batasetur

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

KIRKJUR

HEILSA

BÍLAR
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

STEYPUSÖGUN - KJARNA-
BORUN - INNRÖMMUN - 
TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 

HITALÖGNUM
Saga dyragöt, gluggagöt og fleira 

í steinsteypu.
Kjarnaborun fyrir lögnum.

Ramma inn myndir, 
spegla og fleira.

Annast einnig sólpallasmíði.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 893 9068
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

OA
Áttu erfitt með að hætta að 
borða? OA 12 spora fundir 
Overeaters Anonymus alla 

þriðjudaga kl. 17:30 Hrísholti 8.

FUNDIR
Athugið!!! 

Nýr og breyttur tími 
á vöfflukaffinu!

S e x t á n d a 
v ö f f l u k a f f i 
vetrar verður 
haldið næsta 
föstudag 14. 
feb. á Eyra-
vegi 15 
annarri hæð á 
milli klukkan 17 og 19.  Gestur 
okkar er Sveinn Runólfsson 
fyrrv. Landgræðslustjóri og 
mun ræða landgræðslu og 
endurheimt votlendis.  
Allir velkomnir. 

Fáðu tilboð í 
auglýsinga pakka í 
blaðið og á vefinn!

Hafðu samband
Sími 482 1944 - dfs@dfs.is

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
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landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 
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BL SELFOSSI - 480 8080
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Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
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Sími 772 6010
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Hjólbarðaþjónusta
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Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Gagnheiði 5, Selfossi
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rauða húsið
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raudahusid.is
483-3330
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Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
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Útfararþjónusta
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta
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HAPPY HOUR 
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OPIÐ
Fim kl. 22-01
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FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00
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FRÍTT 
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    
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Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
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Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
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þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

S. 482 1944 
dfs@dfs.is

Hjörtur 
Þórarinsson er 
mörgum að 
góðu kunn ur. 
Hjört ur mun 
segja frá 
Fjalla-Eyvindi 
á opna húsi þessarar viku. 
Húsið opnað kl. 14:45 og 
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Kaffi og meðlæti kostar 
1000 kr. Molakaffi kostar 
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Súpa gegn vægu gjaldi fyrir 
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Sjálfstæðisfélagið Óðinn

Hádegisfundur

Eyrarbakkakirkja
Eyrarbakkaprestakall sameigin-
legur sunnudagaskóli í Eyrar-
bakkakirkju sunnudaginn 16. 
febrúar kl. 11.00. Biblíusögur, 
söngur og spjall. Rebbi refur 
kemur í heimsókn.

Hveragerðiskirkja
Messa kl. 11. Sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir þjónar. Kirkjukór 
Hveragerðis- og Kot strandar-
sókna syngur, organisti Miklós 
Dalmay. Sunnudagaskóli kl. 
12.30 í umsjón sr. Ninnu Sifjar.

Kotstrandarkirkja
Messa kl. 14. Sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir þjónar. Kirkjukór 
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sókna syngur, organisti Miklós 
Dalmay.

Hvítasunnukirkjan Selfossi
Sunnudaga kl. 11:00. Samkoma, 
sunnudagaskóli og kaffiveit-
ingar. English translation ava-
ilable. Allir innilega velkomnir. 
www.selfossgospel.is
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Messa sunnudaginn 16. febrúar 
kl. 11:00. Kirkjukórinn syngur, 
prestur Guðbjörg Arnardóttir. 
Súpa í safnaðarheimilinu á eftir. 
Sunnudagaskóli kl. 13:00, 
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dóttir ásamt leiðtogum.
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Guðsþjónusta verður sunnud. 
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Skálholtsdómkirkja
Messa kl. 11 á Bibíudegi. Prests-
þjónusta Axel Á Njarðvík hér-
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Samvera kirkjuskólans í Víkur-
prestakalli fellur niður næsta 
sunnudag af óviðráðanlegum 
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Eyvindarhólakirkja undir 
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Laugardaginn 15. febrúar 2020 
verður lokað í safnaðarheimili 
aðventista á Eyravegi 67. 
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í Þorlákskirkju kl. 14.00. Kór 
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Aðalfundur Árnesingadeild-
ar Miðflokksins var haldinn 

miðvikudaginn 5. febrúar sl. 
Nýr formaður var kjörinn Ari 
Már Ólafsson Selfossi, en hann 
tekur við af fyrsta formanni 
Árnesingadeildarinnar, Guð-
mundi Kr. Jónssyni.
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ur öflugum stjörnusjónaukum, 
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Sumarstarfsmaður 
Samherji Fiskeldi auglýsir eftir sumarstarfsmanni í seiðastöð 
félagsins að Núpum í Ölfusi.  

•	 Starfið felst í umhirðu hrogna og seiða auk annarra 
tilfallandi starfa í stöðinni.

•	 Viðkomandi þarf að hafa áhuga á fiskeldi 
•	 Viðkomandi þarf að vera ábyrgur og vandvirkur með auga 

fyrir umhirðu dýra
•	 Vinnutími er frá kl. 8:00 til 16:00 alla virka daga 

Umsóknir sendist til Gunnars stöðvarstjóra  
á netfangið gdd@samherji.is 
Umsóknarfrestur er til 19. febrúar.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Gunnar í síma 821 1407

Samherji Fiskeldi er dótturfyrirtæki 
Samherja sem rekur þrjár 

áframeldisstöðvar og þrjár seiða-
stöðvar. Félagið er stærsti bleikju-

framleiðandi í heimi og selur afurðir 
sínar til kröfuharðra viðskiptavina. 

Gæði og áreiðanleiki eldisferils 
Íslandsbleikju er vottaður af óháð-

um aðila, IMO frá Sviss.  

Nánari upplýsingar á  
www.samherji.is

Það er engin mýta að hreyfing 
og heilbrigður lífsstíll er ein 

allra besta forvörnin fyrir ýms-
um sjúkdómum sem herjað geta 
á okkur á ævinni. Ekki eingöngu 
að hreyfing sé ein besta forvörn-
in heldur hefur það sýnt sig og 
sannað að þeir sem eru í góðu 
líkamlegu formi og andlegu 
jafnvægi eru betur í stakk búnir 
til að takast á við sjúkdóma og 
afleiðingar þeirra. Það er margt 
sem gerist í líkamanum þegar þú 
hreyfir þig. 

Við reglulega hreyfingu 
lækkar blóðþrýstingur og kóle-
steról, hjartað styrkist og lungun 
þenjast betur út sem eykur súr-
efnisflæði til líffæranna. Hreyf-
ing getur þannig dregið úr 
þreytu og aukið líkamlega orku 
með því að auka súrefnisupp-
töku í vöðvum. Bein, liðamót og 
vöðvar styrkjast. Líkur á sykur-
sýki minnka.

Hreyfing vinnur einnig gegn 
depurð og bætir andlega líðan. 
Ákveðnar tegundir krabbameina 
eru einnig fátíðari hjá þeim sem 
hreyfa sig reglulega og rann-
sóknir hafa einnig sýnt að þeir 
sem byrja að hreyfa sig eftir að 
hafa greinst með krabbamein 

hafa auknar lífslíkur og betri 
lífsgæði.

Krabbameinsfélag Árnes-
sýslu ætlar að styðja við átakið 
Mottumars með heilsueflandi 
viðburðum í heimabyggð. Boð-
ið verður upp á fræðslufyrir-
lestra sem miða að heilbrigði 
og líkamsbeitingu, tekið þátt í 
Karlahlaupinu 1. mars og efnt til 
fjörugra viðburða sem auglýstir 
verða þegar líður að. 

Dagskráin verður birt á 
heimasíðu félagsins, www.
krabbameinsfelagarnessyslu.is á 
Facebooksíðu félagsins og reglu-
lega í Dagskránni fréttamiðli.

Við hvetjum fyrirtæki, stofn-
anir, fjölskyldur og einstak-
linga til að taka virkan þátt í 
heilsueflandi forvörnum gegn 
krabbameinum, nýta tækifærið 
til að fræðast og kynnast fjöl-
breytileika hreyfingar. 

Sýnum baráttunni gegn 
krabbameinum stuðning í verki, 
mætum á viðburði og tökum þátt 
í forvarnarstarfi félagsins.

F.h Krabbameinsfélags  
Árnessýslu,

Svanhildur Ólafsdóttir,  
formaður.

Hreyfing sem forvörn

Kraftlyftingakonan Sigríður 
Sigurjónsdóttir er að gera 

það gott í aflraunaheiminum um 
þessar mundir. Sigríður keppir 
fyrir hönd Suðra, íþróttafélags 
fatlaðra á Suðurlandi. Um þessar 
mundir er Sigríður að safna fyrir 
ferð sinni á ARNOLD Classic 
disabled strength competition 
sem verður haldin 7. – 8. mars 
nk. í Ohio í Bandaríkjunum. 
Þess má geta að Sigríður verður 
sú eina sem keppir fyrir Íslands 
hönd á mótinu og fyrsta íslenska 
fatlaða konan sem keppir á móti 
sem þessu á erlendri grund. 

Mótið er dýrt og Sigríður 
skorar á alla að styrkja sig.
Sigríður segir að hún muni þurfa 
að taka með sér aðstoðarmann 
og ferðin sé mjög kostnaðarsöm 
fyrir hana. Því hafi hún brugðið 
á það ráð að óska eftir styrkjum 
frá einstaklingum, fyrirtækjum 
og í raun ölllum sem hönd vilja 
leggja á plóg þannig að ferðin 
geti orðið að veruleika. Þegar 
við spyrjum Sigríði hvar áhugi 
hennar kviknaði á kraftlyfting-
um segir hún: „Ég er að æfa 

frjálsar og lyftingar hjá Ármanni 
í Reykjavík. Í fyrra þegar verið 
var að sýna þetta í sjónvarpinu 
þá var stelpa sem var mög sterk 
og sýndi að það var allt hægt. 
Það gaf mér innblástur í að 
skoða þetta betur og fara að æfa. 
Aðspurð um hvort hún eigi von á 
að hitta Arnold sjálfan á mótinu 
segir Sigríður: „Ég vona það. 
Hann er rosa aktívur að mæta 
á svona mót. Dagskráin óskar 
Sigríði velfarnaðar á mótinu, en 
hún hefur æft af kappi. Þá hvet-
ur Dagskráin alla til að styrkja 
Sigríði til fararinnar!  -gpp

Vonast eftir því að hitta 
Schwarzenegger sjálfan

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2020            

Allar nánari upplýsingar um störfin: starf.on.is 

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1 ·  110 Reykjavík  ·  Sími 591 2700  ·  www.on.is  ·  on@on.is 

Ert þú ON?
Við leitum að jákvæðum og framtakssömum háskólanemum, 
iðnnemum, nemum í framhaldsskóla og skapandi greinum í 
fjölbreytt sumarstörf fyrir okkar orkumikla og skemmtilega 
vinnustað. 

Fjölbreytt 
sumarstörf hjá 
Orku náttúrunnar

Ferskar fréttir á hverjum degi. Kíktu við!
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Vistvænar íslenskar kistur
Þjónusta allan sólarhringinn

Útfararstofan
       Fold

Sími 482 4300

Gísli Gunnar 
Guð mundsson

Elfar Freyr 
Sigurjónsson

Svanhildur 
Eiríksdóttir

Netfang: fylgd@fylgd.is - Vefsíða: fylgd.is

Útfararþjónusta

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

SÍMI 482 3800
Opið allan 

sólarhringinn
um helgar

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

BL SELFOSSI - 480 8080

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Kata sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

www.tonsmidjan.net

Í samvinnu við: Árborg, Ásahrepp,  
Bláskógabyggð, Flóahrepp, 

Hrunamanna hrepp, Hveragerðisbæ, 
Skeiða- og Gnúpverja hrepp 

& Sveitarfélagið Ölfus.

Tónlistarnám og námskeið  
fyrir fólk á öllum aldri

Ökuskóli Suðurlands – Eyravegi 55, Selfossi

Meirapróf hefst á Selfossi 
föstudaginn 1. september
ef næg þátttaka fæst. Þetta er helgarnámskeið. 
Upplýsingar og skráning hjá Þráni í síma 892 9594 

eða í netfangið thrainn@okuskoli.is

Undanfarna mánuði hefur 
verið unnið að því að undir

búa uppbyggingu útivistar svæð
is í landi Ness á Hellu. Þar fyrir 
er myndarlegur trjálundur sem 
skiptist í þrjú svæði og var hann 
gróðursettur af framsýnu fólki á 
sínum tíma. Tilgangur þessa 
trjá lundar hefur alla tíð verið sá 
að efla útivist íbúa sveitar
félagsins. Í vetur hefur farið 
fram mikil hugmyndavinna þar 
sem íbúum sveitarfélagsins var 
gefinn kostur á að koma sínum 
hugmyndum á framfæri.

Fjallað var um uppbyggingu 
útivistarsvæðisins í íþrótta og 
tómstundanefnd, atvinnu og 
menningarmálanefnd og ung
menna ráði. Einnig var óskað 
eftir hugmyndum á Facebook 
síðu sveitarfélagsins og auglýst í 
Búkollu eftir hugmyndum.

Eftir mikla hugmyndavinnu 
var ákveðið að til að byrja með 
yrði settur upp níu holu Fris bí
golfvöllur, aparóla og pútt völlur 
ásamt útigrilli og bekkjum sem 
nýtist öllum íbúum. Aðrar hug
myndir sem fram komu voru t.d. 
snake pitt, strandblakvöllur, 
bryggja á ána, zip line, leiksvæði 
fyr ir börn, útisvið og fleira.

Til þess að afmarka brautir á 

Uppbygging útivistarsvæðis í Nesi

frisbígolfvellinum hafa verið 
gróðursett tré og voru þau sér
valin í samráði við Garða
þjónustu Gylfa. Svæðið verður 
því ekki einungis skemmtilegt 

til útiveru heldur einnig gríðar
fallegt með fjölbreyttum trjám. 
Gert er ráð fyrir því að svæðið 
verði tilbúið og vígt á Töðu
gjöldum þann 18. ágúst nk.

Krakkarnir í vinnuskólanum hafa verið öflugir við að setja niður trén frá 
Garðaþjónustu Gylfa. Mynd: RY.

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17
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Útfararþjónusta
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Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
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Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfumUppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnirÍsskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970Sími 660 2970

Á ársþingi samtaka sunn
lenskra sveitarfélaga sem 

haldið var á Hótel Geysi 24.25. 
október var Kirkjubæjarstofu 
á Kirkjubæjarklaustri veitt 
Menningar verðlaun Suður
lands 2019. Verðlaunin eru 
samfélags og hvatningar
verðlaun á sviði menn ingar 
á Suðurlandi. Um er að ræða 
fyrstu  menningar verðlaunin 
sem samtökin veita í þessari 
mynd, sem ná þvert yfir allan 
landshlutann. 

Það voru alls 19 til nefn
ingar sem bárust af öllu 
Suður landi, mikil breidd var 
í til nefningunum og í gæðum 
þeirra.

Í umsögn dómnefndar kemur 
fram að Kirkjubæjarstofa 
hefur unnið markvisst að efl
ingu Kirkjubæjarstofu með 
fjölbreyttum menningar verk
efnum sem eru eins ólík eins og 
þau eru mörg. Kirkjubæjarstofa 
hefur auðnast að sinna menn
ingarhluta starfseminnar ein
stak lega vel þar sem stuðlað 
er að þátt töku íbúa og gesta 
með al annars með fjölbreyttum 
sýning um og verkefnum. Mörg 
þeirra eru nýjungar og má þar 
nefna verndun menningarminja 
í formi söfnunar á ljósmyndum, 
þjóðsögum, örnefnum og 
skrá setningu þeirra. Fram
setning afurða þeirrar vinnu 
hefur verið fjölbreytt, ýmist í 

Kirkjubæjarstofa á 
Kirkjubæjarklaustri hlýtur 

Menningarverðlaun 
Suðurlands 2019

Miðvikudagur 6. nóvember 20192523

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Vistvænar íslenskar kistur
Þjónusta allan sólarhringinn

Útfararstofan
       Fold

Sími 482 4300

Gísli Gunnar 
Guð mundsson

Elfar Freyr 
Sigurjónsson

Svanhildur 
Eiríksdóttir

Netfang: fylgd@fylgd.is - Vefsíða: fylgd.is

Útfararþjónusta

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

SÍMI 482 3800
Opið allan 

sólarhringinn
um helgar

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

BL SELFOSSI - 480 8080

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Kata sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

www.tonsmidjan.net

Í samvinnu við: Árborg, Ásahrepp,  
Bláskógabyggð, Flóahrepp, 

Hrunamanna hrepp, Hveragerðisbæ, 
Skeiða- og Gnúpverja hrepp 

& Sveitarfélagið Ölfus.

Tónlistarnám og námskeið  
fyrir fólk á öllum aldri

Ökuskóli Suðurlands – Eyravegi 55, Selfossi

Meirapróf hefst á Selfossi 
föstudaginn 1. september
ef næg þátttaka fæst. Þetta er helgarnámskeið. 
Upplýsingar og skráning hjá Þráni í síma 892 9594 

eða í netfangið thrainn@okuskoli.is

Undanfarna mánuði hefur 
verið unnið að því að undir

búa uppbyggingu útivistar svæð
is í landi Ness á Hellu. Þar fyrir 
er myndarlegur trjálundur sem 
skiptist í þrjú svæði og var hann 
gróðursettur af framsýnu fólki á 
sínum tíma. Tilgangur þessa 
trjá lundar hefur alla tíð verið sá 
að efla útivist íbúa sveitar
félagsins. Í vetur hefur farið 
fram mikil hugmyndavinna þar 
sem íbúum sveitarfélagsins var 
gefinn kostur á að koma sínum 
hugmyndum á framfæri.

Fjallað var um uppbyggingu 
útivistarsvæðisins í íþrótta og 
tómstundanefnd, atvinnu og 
menningarmálanefnd og ung
menna ráði. Einnig var óskað 
eftir hugmyndum á Facebook 
síðu sveitarfélagsins og auglýst í 
Búkollu eftir hugmyndum.

Eftir mikla hugmyndavinnu 
var ákveðið að til að byrja með 
yrði settur upp níu holu Fris bí
golfvöllur, aparóla og pútt völlur 
ásamt útigrilli og bekkjum sem 
nýtist öllum íbúum. Aðrar hug
myndir sem fram komu voru t.d. 
snake pitt, strandblakvöllur, 
bryggja á ána, zip line, leiksvæði 
fyr ir börn, útisvið og fleira.

Til þess að afmarka brautir á 

Uppbygging útivistarsvæðis í Nesi

frisbígolfvellinum hafa verið 
gróðursett tré og voru þau sér
valin í samráði við Garða
þjónustu Gylfa. Svæðið verður 
því ekki einungis skemmtilegt 

til útiveru heldur einnig gríðar
fallegt með fjölbreyttum trjám. 
Gert er ráð fyrir því að svæðið 
verði tilbúið og vígt á Töðu
gjöldum þann 18. ágúst nk.

Krakkarnir í vinnuskólanum hafa verið öflugir við að setja niður trén frá 
Garðaþjónustu Gylfa. Mynd: RY.

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála og sam
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram
kvæmdir við tvöföldun Suður
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fáðu tilboð í 
auglýsinga pakka í 
blaðið og á vefinn!

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

23&30. nóv • 7&14. des

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

formi heima síðu, bókaútgáfu 
eða í formi ráðstefna. Þannig 
hefur Kirkjubæjarstofa  einnig 
staðið að fjölda ráðstefna og 
málþinga undanfarin ár sem 
vakið hafa athygli og eftirtekt. 
Kirkjubæjarstofa hefur jafn
framt lagt áherslu á menn ingu 
hjá börnum og ungmennum og 
tengt saman kynslóðir af mis
munandi uppruna.  

Ólafía Jakobsdóttir tók á 
móti verðlaununum en hún er 
forstöðumaður Kirkjubæjar
stofu og hefur verið það frá 
árinu 2003. Verðlaunin eru 
300 þúsund krónur sem skulu 
fara í menningarverkefni á 
vegum Kirkjubæjarstofu. Hjá 
Kirkju bæjarstofu starfa fjórir 
starfsmenn. Kirkjubæjarstofa 
hefur ásamt fleirum unnið 
markvisst að því að koma á 
fót þekkingarsetri á Kirkju
bæjar klaustri. Nú hefur verið 
úthlutað fjármagni úr Byggða
áætlun 20182024 samtals 
kr. 67.500.000 á næstu þrem
ur árum til þess verkefnis. 
Þekkingarsetrinu er ætla að 
vera öflugur vettvangur Kirkju
bæjarstofu, Erróseturs, sveitar
félagsins Skaftárhrepps og 
margra aðila sem koma til með 
að sinna rannsóknum, fræðslu, 
listsköpun og menningu og 
stuðla að eflingu búsetu og 
atvinnulífs á svæðinu. 

Á ársþingi samtaka sunn
lenskra sveitarfélaga sem 

haldið var á Hótel Geysi 24.25. 
október var Kirkjubæjarstofu 
á Kirkjubæjarklaustri veitt 
Menningar verðlaun Suður
lands 2019. Verðlaunin eru 
samfélags og hvatningar
verðlaun á sviði menn ingar 
á Suðurlandi. Um er að ræða 
fyrstu  menningar verðlaunin 
sem samtökin veita í þessari 
mynd, sem ná þvert yfir allan 
landshlutann. 

Það voru alls 19 til nefn
ingar sem bárust af öllu 
Suður landi, mikil breidd var 
í til nefningunum og í gæðum 
þeirra.

Í umsögn dómnefndar kemur 
fram að Kirkjubæjarstofa 
hefur unnið markvisst að efl
ingu Kirkjubæjarstofu með 
fjölbreyttum menningar verk
efnum sem eru eins ólík eins og 
þau eru mörg. Kirkjubæjarstofa 
hefur auðnast að sinna menn
ingarhluta starfseminnar ein
stak lega vel þar sem stuðlað 
er að þátt töku íbúa og gesta 
með al annars með fjölbreyttum 
sýning um og verkefnum. Mörg 
þeirra eru nýjungar og má þar 
nefna verndun menningarminja 
í formi söfnunar á ljósmyndum, 
þjóðsögum, örnefnum og 
skrá setningu þeirra. Fram
setning afurða þeirrar vinnu 
hefur verið fjölbreytt, ýmist í 

Kirkjubæjarstofa á 
Kirkjubæjarklaustri hlýtur 

Menningarverðlaun 
Suðurlands 2019

Miðvikudagur 6. nóvember 20192523

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
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Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Vistvænar íslenskar kistur
Þjónusta allan sólarhringinn

Útfararstofan
       Fold

Sími 482 4300

Gísli Gunnar 
Guð mundsson

Elfar Freyr 
Sigurjónsson

Svanhildur 
Eiríksdóttir

Netfang: fylgd@fylgd.is - Vefsíða: fylgd.is

Útfararþjónusta

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

SÍMI 482 3800
Opið allan 

sólarhringinn
um helgar

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

BL SELFOSSI - 480 8080

Hleðsla - Sala - Þjónusta

Austurvegi 52 - Selfossi
Sími 666 9990

Verslum við litla manninn

Sprettur

Lúðvík Bergmann, Viðskiptastjóri
GSM: 840 3009

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Kata sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

www.tonsmidjan.net

Í samvinnu við: Árborg, Ásahrepp,  
Bláskógabyggð, Flóahrepp, 

Hrunamanna hrepp, Hveragerðisbæ, 
Skeiða- og Gnúpverja hrepp 

& Sveitarfélagið Ölfus.

Tónlistarnám og námskeið  
fyrir fólk á öllum aldri

Ökuskóli Suðurlands – Eyravegi 55, Selfossi

Meirapróf hefst á Selfossi 
föstudaginn 1. september
ef næg þátttaka fæst. Þetta er helgarnámskeið. 
Upplýsingar og skráning hjá Þráni í síma 892 9594 

eða í netfangið thrainn@okuskoli.is

Undanfarna mánuði hefur 
verið unnið að því að undir

búa uppbyggingu útivistar svæð
is í landi Ness á Hellu. Þar fyrir 
er myndarlegur trjálundur sem 
skiptist í þrjú svæði og var hann 
gróðursettur af framsýnu fólki á 
sínum tíma. Tilgangur þessa 
trjá lundar hefur alla tíð verið sá 
að efla útivist íbúa sveitar
félagsins. Í vetur hefur farið 
fram mikil hugmyndavinna þar 
sem íbúum sveitarfélagsins var 
gefinn kostur á að koma sínum 
hugmyndum á framfæri.

Fjallað var um uppbyggingu 
útivistarsvæðisins í íþrótta og 
tómstundanefnd, atvinnu og 
menningarmálanefnd og ung
menna ráði. Einnig var óskað 
eftir hugmyndum á Facebook 
síðu sveitarfélagsins og auglýst í 
Búkollu eftir hugmyndum.

Eftir mikla hugmyndavinnu 
var ákveðið að til að byrja með 
yrði settur upp níu holu Fris bí
golfvöllur, aparóla og pútt völlur 
ásamt útigrilli og bekkjum sem 
nýtist öllum íbúum. Aðrar hug
myndir sem fram komu voru t.d. 
snake pitt, strandblakvöllur, 
bryggja á ána, zip line, leiksvæði 
fyr ir börn, útisvið og fleira.

Til þess að afmarka brautir á 

Uppbygging útivistarsvæðis í Nesi

frisbígolfvellinum hafa verið 
gróðursett tré og voru þau sér
valin í samráði við Garða
þjónustu Gylfa. Svæðið verður 
því ekki einungis skemmtilegt 

til útiveru heldur einnig gríðar
fallegt með fjölbreyttum trjám. 
Gert er ráð fyrir því að svæðið 
verði tilbúið og vígt á Töðu
gjöldum þann 18. ágúst nk.

Krakkarnir í vinnuskólanum hafa verið öflugir við að setja niður trén frá 
Garðaþjónustu Gylfa. Mynd: RY.

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn
inguna á Íslandi sem hefur ver
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts
son og Þórey Richardt Úlfars
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála og sam
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram
kvæmdir við tvöföldun Suður
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fáðu tilboð í 
auglýsinga pakka í 
blaðið og á vefinn!

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

23&30. nóv • 7&14. des

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

formi heima síðu, bókaútgáfu 
eða í formi ráðstefna. Þannig 
hefur Kirkjubæjarstofa  einnig 
staðið að fjölda ráðstefna og 
málþinga undanfarin ár sem 
vakið hafa athygli og eftirtekt. 
Kirkjubæjarstofa hefur jafn
framt lagt áherslu á menn ingu 
hjá börnum og ungmennum og 
tengt saman kynslóðir af mis
munandi uppruna.  

Ólafía Jakobsdóttir tók á 
móti verðlaununum en hún er 
forstöðumaður Kirkjubæjar
stofu og hefur verið það frá 
árinu 2003. Verðlaunin eru 
300 þúsund krónur sem skulu 
fara í menningarverkefni á 
vegum Kirkjubæjarstofu. Hjá 
Kirkju bæjarstofu starfa fjórir 
starfsmenn. Kirkjubæjarstofa 
hefur ásamt fleirum unnið 
markvisst að því að koma á 
fót þekkingarsetri á Kirkju
bæjar klaustri. Nú hefur verið 
úthlutað fjármagni úr Byggða
áætlun 20182024 samtals 
kr. 67.500.000 á næstu þrem
ur árum til þess verkefnis. 
Þekkingarsetrinu er ætla að 
vera öflugur vettvangur Kirkju
bæjarstofu, Erróseturs, sveitar
félagsins Skaftárhrepps og 
margra aðila sem koma til með 
að sinna rannsóknum, fræðslu, 
listsköpun og menningu og 
stuðla að eflingu búsetu og 
atvinnulífs á svæðinu. 

Ökuskó l i  Suður lands  – Ey raveg i  55 ,  Se l f os s i  – www.ok usk o l i . i s

Meirapróf hefst á Selfossi 
föstudaginn 14. febrúar
ef næg þátttaka fæst. Þetta er helgarnámskeið. 

Upplýsingar og skráning hjá Þráni í síma 892 9594 
eða í netfangið thrainn@okuskoli.is

hafidblaa.is
483-1000

Valentínusartilboð 
14-16. feb

12:00-20:00 fös-sun

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Á fundi bæjarráðs Hveragerð-
isbæjar, þann 6. febrúar sl. 

voru lagðar fram niðurstöður 
þjónustukönnunar sveitarfélaga 
2019 sem framkvæmd var af 
Gallup. Í skýrslunni kemur fram 
að Hveragerðisbær fær hæstu 
einkunn allra sveitarfélaga í 
þjónustukönnun Gallup þegar 
spurt var um ánægju íbúa með 
sveitarfélagið sem stað til að búa 
á. Bæjarfélagið hefur skipað sér í 
efstu sæti undanfarin ár en nú eru 
íbúar Hveragerðisbæjar á toppn-
um þó rétt sé að geta þess að lítill 
munur sé á efstu sætunum.

Þjónusta við eldri 
borgara í fyrsta sæti og 
grunnskólinn hástökkvari
„Bæjarráð fagnar einstaklega 
góðum niðurstöðum þjón-
ustukönnunarinnar sem styrk-
ir bæjarstjórn og starfsmenn í 

Myndin er tekin á hátíðinni Blóm í bæ 2019.  Mynd: Dagskráin/GPP

Hveragerðisbær með hæstu einkunn allra 
sveitarfélaga í þjónustukönnun Gallup

áframhaldandi störfum og eykur 
vilja til að gera enn betur. Það er 
áberandi að ánægja íbúa er vel 
yfir meðaltali annarra sveitarfé-
laga í nær öllum málaflokkum. 
Sérstaklega ríkir mikil ánægja 
með menningarmál, skipulags-
mál, gæði umhverfis, þjónustu 
leikskóla og þjónustu við eldri 
borgara en þar skipar Hveragerð-
isbær sér í efsta sætið. Frá síðustu 
könnun er áberandi að sjá hversu 

mjög ánægja íbúa hefur aukist 
almennt. Þar má nefna að ánægja 
með þjónustu leikskóla hefur 
aukist, sem og ánægja með að-
stöðu til íþróttaiðkunar og á sviði 
menningarmála. Grunnskólinn 
er síðan hástökkvari ársins sem 
er afar ánægjulegt. Enn og aftur 
er ánægja eldri borgara að aukast 
frá því síðast en í þeim mála-
flokki hefur Hveragerði ávallt 
verið á toppnum.“ -gpp

Það voru ýmsar persónur og 
verur sem birtust á sviðinu 

í Leikhúsinu Austurmörk 23 í 
Hveragerði föstudagskvöldið 7. 
febrúar, þegar Leikfélag Hvera-
gerðis frumsýndi nýtt íslenskt 
fjölskylduleikrit fyrir fullu húsi.

Þarna sáust hinir „bráð-
skörpu“ Bakkabræður, Gil-
itrutt í öllu sínu veldi, kóngur 
og drottning, skessur, púki og 
margar fleiri persónur.Yngsti 
leikarinn í sýningunni er 10 ára 
og sá elsti 76 ára.

Hinu nýja leikriti var vel tek-
ið og skemmtu áhorfendur sér 
vel. Örn Árnason hinn kunni 

leikari leikstýrði, samdi leik-
gerðina, söngtexta og tónlistina.
Útsetningu tónlistar annaðist 
Birgir Jóhann Birgisson.

Þjóðsaga til næsta bæjar 
í Hveragerði

F.v. Sæmundur Ingibjartsson, Jónína Sigurjónsdóttir og leikstj. Örn Árnason.


